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Törvények

2015. évi CLXIV. törvény
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról*

1. §		
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2015. évi
a) bevételi főösszegét 16 445 724,5 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 17 338 128,6 millió forintban,
c) hiányát 892 404,1 millió forintban
állapítja meg.”
2. §		
A Kvtv. 74. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az állam legkésőbb 2015. december 15-ei hatállyal ellenérték nélkül átvállalja a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) legfeljebb 47 149,1 millió forint tőkeösszegű, a Gst. 3. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti adósságelemeinek az átvállalás időpontjában fennálló összegét és azok járulékait. Az átvállalás
nem érinti az átvállalásra kerülő adósságelemek alapján fennálló, fizetési jogokon és kötelezettségeken kívüli
egyéb jogokat és kötelezettségeket. Az államot az átvállalás során az államháztartásért felelős miniszter képviseli.
Az államháztartásért felelős miniszter az Államadósság Kezelő Központ Zrt. útján az e bekezdés szerinti adósság
átvállalásáról legkésőbb 2015. december 15-éig megállapodást köt az átvállalással érintett MTVA-val és annak
hitelezőivel.”
3. §

(1) A Kvtv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Kvtv. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 3-i ülésnapján fogadta el.
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1. melléklet a 2015. évi CLXIV. törvényhez
A Kvtv. 1. melléklet
1. XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím a következő 67. Modern Városok Program jogcímcsoporttal egészül ki:
„
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név
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”

2. XI. Miniszterelnökség fejezet „1–30. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2015. évi előirányzat
Kiadás

1–30. cím összesen:

287 757,8

Bevétel

53 452,6

Támogatás)

234 305,2
”

3. XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
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Rendkívüli kormányzati intézkedések

160 000,0
”

4. XI. Miniszterelnökség fejezet „32–34. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2015. évi előirányzat
Kiadás

32–34. cím összesen:

Bevétel

Támogatás)

345 700,0
”
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5. XI. Miniszterelnökség fejezet „XI. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2015. évi előirányzat
Kiadás

XI. fejezet összesen:

Bevétel

681 871,8

53 455,6

Támogatás)

235 350,2
”

6. XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a következő 21. alcímmel egészül ki:
„
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2015. évi előirányzat
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név

Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

1 000,0

1 000,0
”

7. XIV. Belügyminisztérium fejezet „1–20. cím összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2015. évi előirányzat
Kiadás

1–20. cím összesen:

Bevétel

514 435,1

29 726,4

Támogatás)

484 708,7
”

8. XIV. Belügyminisztérium fejezet „XIV. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(2015. évi előirányzat
Kiadás

518 490,1

29 726,4

Támogatás)

484 708,7
”

9. XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
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”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 172. szám

XIV. fejezet összesen:

Bevétel
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”

11. XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet „XLII. fejezet összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
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10. XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 2. Jövedéki adó alcím sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

(2015. évi előirányzat
Kiadás

XLII. fejezet összesen:

1 333 245,1

Bevétel

Támogatás)

7 722 662,4
”
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2. melléklet a 2015. évi CLXIV. törvényhez
A Kvtv. 4. melléklet 2. pontja a következő 106a sorral egészül ki:
„
106a

Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások
(20. cím, 21. alcím)
”

2015. évi CLXV. törvény
egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról*
1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása
1. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A közigazgatási szervnél a tárgyévben munkaszerződéssel foglalkoztatott személyek aránya – ide nem
értve a fizikai alkalmazottakat – együttesen nem haladhatja meg az éves átlagos statisztikai állományi létszám
tíz százalékát. E korlát nem vonatkozik az általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett
minisztériumban foglalkoztatott személyekre. A tíz százalékos mérték alól egyéb esetben a közigazgatási
minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter indokolt esetben mentesítést adhat.”
2. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 125. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(1) A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter az általa vezetett minisztériumban kormányfőtanácsadói, kormánytanácsadói, az általános politikai koordinációért felelős miniszter az általa vezetett
minisztériumban miniszterelnöki főtanácsadói, miniszterelnöki tanácsadói, a miniszter a miniszteri kabinetben
miniszteri főtanácsadói, miniszteri tanácsadói (a továbbiakban együtt: főtanácsadó, tanácsadó) munkaköröket
létesíthet.”
3. §		
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(6) A (3) bekezdés szerint megállapított alapilletmény-eltérítés a tárgyévben akkor módosítható, ha a tárgyévben
a kormánytisztviselő vezetői kinevezést kap, vagy azt tőle visszavonják, kormány-főtanácsadói, kormánytanácsadói,
miniszterelnöki főtanácsadói, miniszterelnöki tanácsadói, miniszteri főtanácsadói, miniszteri tanácsadói
munkakörbe helyezik, vagy e munkakörét módosítják, illetve címadományozásra, vagy annak visszavonására, vagy
a 119. § szerinti átsorolásra vagy tartós külszolgálatra történő kirendelésre kerül sor. A módosítás eredményeként
az alapilletmény nem lehet alacsonyabb, mint e törvény alapján az eltérítés nélkül meghatározott összeg.”
4. §

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 203. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az általános politikai koordinációért felelős miniszter miniszterelnöki főtanácsadói, miniszterelnöki tanácsadói
munkakört politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörré minősíthet a miniszterelnök tevékenységéhez
közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására.”
(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 203. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az általános politikai koordinációért felelős miniszter miniszterelnöki főtanácsadói, miniszterelnöki tanácsadói
munkakört politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörré minősíthet az általa vezetett minisztériumban
a Kormány döntéseinek előkészítéséhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 3-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 203. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(5) A (2), a (3) és a (4) bekezdésben meghatározott munkakörök száma nem haladhatja meg az államigazgatási
szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselők létszámának 8%-át. Az (1)–(3) bekezdésben foglaltak szerint
megállapított munkaköröket a szervezeti és működési szabályzat (ügyrend) mellékletében kell feltüntetni.”
(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 203. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(9) A politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó felett a munkáltatói jogokat
a) az (1) bekezdés esetében a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter,
b) az (1a) bekezdés esetében az általános politikai koordinációért felelős miniszter,
c) a (2) bekezdés esetében a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter,
d) a (2a) bekezdés esetében az általános politikai koordinációért felelős miniszter,
e) a (3) bekezdés esetében a miniszter,
f ) a (4) bekezdés esetében az államtitkár
gyakorolja.”

2. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása
5. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 32. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A miniszterelnöki biztost tevékenységének ellátásában – a miniszterelnök normatív utasításában foglaltak
szerint – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban vagy
az általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő titkárság segíti.
A miniszterelnöki biztost tevékenységének ellátásában segítő titkárságra az államtitkár titkárságának szabályai
az irányadóak.”
6. §		
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény
a)
25/B. § (3) bekezdésében az „a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter” szövegrész
helyébe az „az általános politikai koordinációért felelős miniszter” szöveg,
b)
25/D. § (1) bekezdésében a „költségvetési fejezetén belül külön előirányzat szolgál” szövegrész helyébe
az „és az általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetén
belül külön előirányzat szolgálhat” szöveg,
c)
25/D. § (5) bekezdésében az „A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter” szövegrész
helyébe az „Az (1) bekezdés szerinti miniszter” szöveg,
d)
33. § (3) bekezdésében a „köthető ki.” szövegrész helyébe a „köthető ki. A miniszterelnök a miniszterelnöki
megbízottat feljogosíthatja a miniszterelnöki főtanácsadói megnevezés használatára.” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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2015. évi CLXVI. törvény
a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról*

1. §		
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 5. § 18. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alkalmazásában:)
„18. egyéb kötelezett: az a természetes személy, aki
a) e törvény hatálya alá tartozó fizetési kötelezettség tekintetében az adóssal vagy adóstárssal egyetemlegesen
felelős, de az 5. pont értelmében nem minősül adóstársnak,
b) kezes, abban az esetben, ha az 5. pont értelmében nem minősül adóstársnak,
c) zálogkötelezett (az adós tartozását biztosító zálogszerződés zálogkötelezettje),”
2. §		
Az Are. tv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adósnak a bírósági adósságrendezési eljárás kezdeményezését megelőzően bíróságon kívüli
adósságrendezést kell kezdeményeznie, ezt a kezdeményezését benyújthatja írásban a főhitelezőnél is.”
3. §		
Az Are. tv. 74. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a jelzálogjoggal biztosított ingatlan értékesítésére az adósságrendezési eljárás alatt nem kerül sor,
a (3) bekezdés a) pontja szerinti kiemelt hitelezői követelések esetén, ha a jelzáloggal biztosított hitelszerződés,
pénzügyi lízingszerződés – ide értve a 19. § (2) bekezdés d) pontja alapján kötött hitel- és pénzügyi lízingszerződést
is – futamideje az öt éves adósságtörlesztési szakasz alatt még nem járna le, az adósságtörlesztési tervet úgy kell
elkészíteni, hogy a hitelezői követelések megtérülése ezen futamidő végéig érje el a forgalmi érték mértékét. Ha
az említett szerződéseket a pénzügyi intézmény az adósságrendezési eljárás kezdeményezését megelőzően
felmondta, akkor a felmondást megelőzően érvényes futamidőt – vagy ha a pénzügyi intézmény a felmondást
követően a részletfizetési megállapodásban hosszabb fizetési határidőt engedélyezett, akkor ezt az időtartamot –
kell e § tekintetében futamidőként figyelembe venni.
(3b) A (3a) bekezdés szerinti esetekben a törlesztési tervben az adósságtörlesztési szakasz lejártát követő,
a futamidő lejártáig terjedő időszakra vonatkozó törlesztő részleteket az adósságrendezési eljárás
kezdeményezésekor érvényes szerződésben – már felmondott szerződés esetén a pénzügyi intézménnyel kötött
részletfizetési megállapodásban – meghatározott feltételekkel kell figyelembe venni.”
4. §		
Az Are. tv. 86. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az adósságrendezés időszakánál hosszabb futamidejű jelzáloghitelszerződések és a lakóingatlanra kötött
pénzügyi lízingszerződések tekintetében a jogerős mentesítő határozat kézhezvételét követően az adós a futamidő
lejártáig még esedékessé váló, az egyezségben vagy adósságrendezési határozatban meghatározott összegeket
köteles megfizetni.”
5. §		
Az Are. tv. a következő 104/A. és 104/B. §-al egészül ki:
„104/A. § (1) A 104. § (1) és (2) bekezdés szerinti személyek a 104. § (3) bekezdésében meghatározott határidők
elteltét követően is kezdeményezhetnek adósságrendezési eljárást 2016. március 1. napjáig, ez azonban nem érinti
a 104. § (5)–(7) bekezdésben foglaltak alkalmazását.
(2) A 2016. március 1-jei határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
104/B. § E törvénynek a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról
szóló 2015. évi CLXVI. törvénnyel (a továbbiakban: 2015. évi CLXVI. törvény) megállapított 5. § 17., 18., és 24. pontját,
6. § (3) bekezdését, 19. § (2) bekezdés d) pontját, 26. § (6) bekezdését, 32. § (1) bekezdését, 74. § (3a), (3b),
(4)–(6) bekezdését, 86. § (1), (1a) és (2) bekezdését, 96. § (5) bekezdését, 104. § (2) és (3) bekezdését, valamint
104/A. §-át a 2015. évi CLXVI. törvény hatálybalépését megelőzően kezdeményezett adósságrendezési eljárásokban
is alkalmazni kell.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 3-i ülésnapján fogadta el.
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6. §		
Az Are. tv.
a)
5. § 17. pontjában a „végrehajtható okirattal vagy számlával igazolt,” szövegrész helyébe a „végrehajtható
okirattal, számlával vagy más számviteli bizonylattal igazolt,” szöveg,
b)
5. § 24. pontjában a „vagy pénzügyi vállalkozás” szövegrész helyébe a „vagy az olyan pénzügyi vállalkozás”
szöveg,
c)
6. § (3) bekezdésében az „az adósságrendezés kezdeményezése benyújtásának időpontja” szövegrész helyébe
az „a 25. § (4) bekezdés szerinti hirdetmény közzétételének napja” szöveg,
d)
19. § (2) bekezdés d) pontjában a „pénzügyi lízingszerződést kíván kötni azzal, hogy a módosított lízingdíj”
szövegrész helyébe a „pénzügyi lízingszerződést vagy hitelszerződést kíván kötni azzal, hogy a lízingdíj,
illetve a törlesztő részletek” szöveg,
e)
26. § (6) bekezdésében az „újabb hitel- vagy kölcsönszerződést nem köthet,” szövegrész helyébe az „újabb
hitel- vagy kölcsönszerződést – ha e törvény kivételt nem tesz – nem köthet,” szöveg,
f)
32. § (1) bekezdésében a „22. § (4) bekezdés, 23. § (2) bekezdés vagy a 31. § (5) bekezdés” szövegrész helyébe
a „21. § (1) és (2) bekezdése, a 22. § (4) bekezdése, a 23. § (2) bekezdése, a 25. § (2) és (3) bekezdése, a 26. §
(12) bekezdése, illetve a 31. § (5) bekezdése” szöveg,
g)
74. § (4) és (5) bekezdésében a „(3) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés, illetve
a (3a) bekezdés szerinti” szöveg,
h)
74. § (6) bekezdésében a „(3) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés a) pontja, illetve
a (3a) bekezdés” szöveg,
i)
86. § (1) bekezdésében a „követelései megszűnnek,” szövegrész helyébe a „követelései megszűnnek – ide
nem értve az adósságrendezés időszakánál hosszabb futamidejű jelzáloghitel szerződés és a lakóingatlanra
kötött pénzügyi lízingszerződések tekintetében az adósságrendezés lezárását követően az (1a) bekezdés
alapján meghatározott futamidő lejártáig még esedékessé váló, az egyezségben vagy adósságrendezési
határozatban meghatározott összegeket –,” szöveg,
j)
86. § (1) és (2) bekezdésében a „74. § (3) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „74. § (3) bekezdés – 74. §
(3a) bekezdés figyelembevételével kiszámított – szerinti” szöveg,
k)
96. § (5) bekezdésében a „megfizetett nyilvántartásbavételi díj” szövegrész helyett a „megfizetett
nyilvántartásbavételi díj és követeléskezelési díj” szöveg,
l)
104. § (2) bekezdésében a „helytállni köteles adóstárs, dologi kötelezett, kezes” szövegrész helyébe
a „helytállni köteles, az 5. § 5. pont rendelkezései szerint adóstársnak nem minősülő természetes személy,
a dologi kötelezett és a kezes” szöveg,
m)
104. § (3) bekezdésében az „(1) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „(1) és (2) bekezdés szerinti” szöveg
lép.
7. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2015. évi CLXVII. törvény
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról*

1. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazási köre kiterjed]
„a) a földgáz vezetéken történő szállítására, elosztására, tárolására, kereskedelmére, fogyasztására, felhasználására,
elszámolására,”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 3-i ülésnapján fogadta el.
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2. §

(1) A Get. 3. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„14. Elszámolási mérés: az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerint kialakított, rendszerüzemeltető által
működtetett, a mérésügyi jogszabályok szerint mérésre alkalmas fogyasztásmérő berendezés adatainak rögzítése
a földgázforgalom meghatározása érdekében.”
(2) A Get. 3. §-a a következő 46a. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„46a. Központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer: az együttműködő földgázrendszerben az e törvényben
meghatározott elszámolási és egyéb feladatok – ideértve a földgázfelhasználás felosztását felhasználási hely egyedi
azonosítónként (POD), a felhasználási hely egyedi azonosítónkénti tényleges földgázvételezés és a felhasználási
hely egyedi azonosítónként felosztott földgázmennyiség különbségéből adódó eltérések korrekcióját, valamint
a mérési adatok átszámítását – elvégzése érdekében létrehozott, és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert
működtető engedélyes által működtetett adatforgalmi és informatikai rendszer.”

3. §

(1) A Get. 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szállítási rendszerüzemeltetőnek rendelkeznie kell a földgázszállítási tevékenység gyakorlásához, valamint
az e törvény szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges eszközökkel és műszaki, tárgyi, személyi, valamint pénzügyi
erőforrásokkal, így különösen:]
„c) a csatlakozó rendszerüzemeltetőkkel, a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyessel
és saját szervezetén belül a rendszerhasználókkal kapcsolatot tartó, a napi szállítási feladat teljesítését biztosító,
folyamatosan működő műszaki irányító szolgálattal,”
(2) A Get. 4. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szállítási rendszerüzemeltetőnek rendelkeznie kell a földgázszállítási tevékenység gyakorlásához, valamint
az e törvény szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges eszközökkel és műszaki, tárgyi, személyi, valamint pénzügyi
erőforrásokkal, így különösen:]
„f ) az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kialakított, a rendszerüzemeltetők informatikai
rendszereivel és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszerrel történő adatcserére alkalmas, a vertikálisan
integrált vállalkozástól és annak leányvállalataitól független olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel,
amely biztosítja a kereskedési platformmal vagy az egyensúlyozó platformmal, valamint a szervezett földgázpiaci
engedélyes adatforgalmi és informatikai rendszerével való együttműködést, valamint”

4. §		
A Get. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A szállítási rendszerüzemeltető olyan informatikai rendszert működtet, amely internet alapon, valós idejű
adatokkal biztosítja az együttműködő földgázrendszer hidraulikai egyensúlyának fenntartásához, valamint
a nominálások, az újranominálások és az elszámolások lebonyolításához szükséges adatforgalmat, ideértve
a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszerrel történő adatcserét. Az informatikai rendszernek alkalmasnak kell
lennie a szigetüzemhez vagy részleges szigetüzemhez csatlakozó termelésből származó földgázmennyiség napi
forgalmazásával kapcsolatos gázforgalmi feladatok kezelésére is.”
5. §

(1) A Get. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A földgázelosztónak rendelkeznie kell továbbá mérő- és adatátviteli eszközökkel, a saját vagy a Hivatal
jóváhagyásával kiszervezett tevékenységet végző személy szervezetén belül mindezek folyamatos üzemeltetését és
felügyeletét ellátó szervezettel, valamint a saját szervezetén belül a karbantartást és az üzemzavar elhárítást irányító
szervezetekkel, továbbá a csatlakozó rendszerüzemeltetőkkel, a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert
működtető engedélyessel és a saját szervezetén belül a rendszerhasználókkal kapcsolatot tartó, folyamatosan
működő műszaki irányító szolgálattal.”
(2) A Get. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A földgázelosztónak rendelkeznie kell az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint
kialakított, a rendszerüzemeltetők informatikai rendszereivel és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszerrel
történő adatcserére alkalmas, a vertikálisan integrált vállalkozástól és annak leányvállalataitól független
olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel, amely biztosítja a szállítási rendszerüzemeltető részére a napi
gázforgalmazás megbízható helyzetére vonatkozó adatszolgáltatást, valamint a rendszerhasználók felé az Üzemi
és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott adatokat és adatcserét. Az informatikai rendszernek alkalmasnak
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kell lennie a szigetüzemhez vagy részleges szigetüzemhez csatlakozó termelésből eredő földgázmennyiség napi
forgalmazásával kapcsolatos nominálások, allokálások kezelésére is.”
6. §		
A Get. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § A földgázelosztó az együttműködő földgázrendszer fejlesztésének és üzemeltetésének biztosítása érdekében
köteles a csatlakozó rendszerüzemeltetőkkel, a telephelyi szolgáltatókkal, a központi adatgyűjtő és feldolgozó
rendszert működtető engedélyessel és a rendszerhasználókkal folyamatosan együttműködni.”
7. §		
A Get. 16. §-a a következő (1a)−(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A földgázelosztó az elosztási szolgáltatás megkezdésének vagy folytatásának megtagadásáról,
felfüggesztéséről, a felhasználó kikapcsolásáról, a felhasználó által kezdeményezett rendszerhasználat
szüneteltetésről és a szolgáltatás igénybevételének felhagyásáról köteles a központi adatgyűjtő és feldolgozó
rendszert működtető engedélyest tájékoztatni.
(1b) A földgázelosztó az elosztási szolgáltatás megkezdéséről, folytatásáról, a felhasználó visszakapcsolásáról,
a rendszerhasználat szüneteltetését követő újraindításról köteles a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert
működtető engedélyest tájékoztatni.”
8. §

(1) A Get. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A földgázelosztó az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerint
nyilvántartja az elosztóvezetékről vételező felhasználási helyek azonosítóit, fogyasztásmérő berendezése adatait,
mérési és elszámolási adatait, valamint kapacitás adatait, amelyeket a felhasználási helyen vételező felhasználó vagy
az általa megnevezett földgázkereskedő kérésére köteles átadni.”
(2) A Get. 17. §-a a következő (1a)−(1b) bekezdésekkel egészül ki:
„(1a) A földgázelosztó az (1) bekezdés szerinti adatokat – ide nem értve a vásárolt kapacitás adatokat − és
az átszámításhoz szükséges adatokat az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott módon
és formában köteles megküldeni a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyesnek.
(1b) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes az e törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartja a földgázelosztó által megküldött
adatokat, a felhasználási hely elszámolási adatait és az annak kiszámításához szükséges adatokat.”
(3) A Get. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes köteles a felhasználó mérési és
elszámolási adatait az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerint
átadni
a) a felhasználó részére a földgázelosztó közreműködésével vagy
b) a felhasználó hozzájáruló nyilatkozatával rendelkező földgázkereskedő és a saját jogon eljáró felhasználó részére.”
(4) A Get. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felhasználó személyében történő változás esetén a földgázelosztó köteles jegyzőkönyvben rögzíteni
a fogyasztásmérő berendezés állását és a mérőberendezés, illetve a zárópecsétek (plomba) szemrevételezéssel
megállapított állapotát, és ennek egy példányát az új felhasználó, továbbá elektronikus úton a felhasználót
ellátó földgázkereskedő, valamint a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes részére
megküldeni.”

9. §		
A Get. II. Fejezete a „Telephelyi szolgáltatás” alcímet megelőzően a következő alcímmel és 19/B. §-sal egészül ki:

„Központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer
19/B. § (1) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyesnek rendelkeznie kell az e törvény
szerinti kötelezettségei ellátásához szükséges eszközökkel és műszaki, tárgyi, személyi valamint pénzügyi
erőforrásokkal, így különösen:
a) az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kialakított, a szállítási rendszerüzemeltető,
a földgázelosztó és a telephelyi szolgáltató informatikai rendszereivel történő adatcserére alkalmas,
a földgázelosztók, a földgázszállítók és a földgázkereskedők, valamint ezek vertikálisan integrált vállalkozásaitól,
leányvállalatai adatforgalmi, informatikai és biztonsági rendszereitől független adatforgalmi, informatikai és
biztonsági rendszerrel,
b) saját szervezetén belül az adatforgalmi és informatikai rendszer folyamatos üzemeltetését, felügyeletét ellátó
szervezeti egységekkel, és
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c) saját szervezetén belül a rendszerüzemeltetőkkel, a rendszerhasználókkal és a telephelyi szolgáltatóval
kapcsolatot tartó, valamint az e törvényben meghatározott feladataihoz kapcsolódó adatkezelést és
adatfeldolgozást biztosító személyzettel.
(2) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyesnek meg kell felelnie a földgázelosztóra
vonatkozó, XIII. fejezetben meghatározott szétválasztási szabályoknak.
(3) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes főbb feladata az elosztóvezetékhez
közvetlenül csatlakozó felhasználók, valamint a telephelyi vezetékhez közvetlenül csatlakozó, a földgázt közvetlenül
földgázkereskedőtől beszerző telephelyi felhasználók felhasználási helye azonosítóinak, fogyasztásmérő
berendezése adatainak, elszámolási mérési adatainak, lekötött kapacitás adatainak, elszámolási adatainak és
az elszámolási adatok kiszámításához szükséges adatoknak, a felhasználót ellátó földgázkereskedő feltüntetésével
együtt, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerinti nyilvántartása.
(4) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes köteles az üzleti titoknak minősülő
információk bizalmas kezelését az e törvényben előírtak szerint biztosítani. A központi adatgyűjtő és
feldolgozó rendszert működtető engedélyes tevékenységének a piaci szereplők számára átláthatónak és
diszkriminációmentesnek kell lennie.
(5) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes köteles a nyilvántartott adatokat az adott
jogviszonyból eredő igények elévüléséig, visszakereshetően megőrizni, és jogszabályban meghatározott esetben,
a jogszabályi feltételek fennállása esetén az arra jogosult rendelkezésére bocsátania.
(6) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes az általa kezelt és nyilvántartott adatokat
kereskedelmi célra másnak nem értékesítheti, illetve törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettségén túlmenően
másnak nem adhatja át.
(7) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes e törvény szerinti más engedélyköteles
tevékenységet nem folytathat.
(8) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert a magyar állam közvetlen vagy közvetett, kizárólagos
tulajdonában lévő zártkörűen működő részvénytársaság működteti. A társaság átalakulásához, megszüntetéséhez,
a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetését érintő vagyonelemeinek megterheléséhez vagy
biztosítékul való lekötéséhez, elidegenítéséhez a Hivatal előzetes hozzájárulása szükséges.
(9) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes az általános biztonsági, minőségi,
műszaki, informatikai és adatvédelmi előírásainak szabályozására köteles szabályzatot készíteni. A központi
adatgyűjtő és feldolgozó rendszer szabályzatát a Hivatal hagyja jóvá.
(10) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetésére vonatkozó részletes szabályokat az e törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, valamint a központi
adatgyűjtő és feldolgozó rendszer szabályzata tartalmazza.
(11) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetésének finanszírozása a központi adatgyűjtő és
feldolgozó rendszert működtető engedélyes részére fizetendő, a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott
földgáz elszámolási díjból történik.”
10. §		
A Get. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § A telephelyi szolgáltató a telephelyi vezetékről vételező felhasználási helyeket és azok jellemző adatait köteles
nyilvántartani, és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon, a közvetlenül földgázkereskedő
által ellátott telephelyi felhasználók vonatkozásában a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető
engedélyes részére megküldeni.”
11. §

(1) A Get. 31/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a felhasználó földgázkereskedőt kíván váltani, annak lebonyolítását az engedélyesek térítésmentesen
végzik, és azzal összefüggésben díjat nem számíthatnak fel. A kereskedőváltás lebonyolítása céljából a felhasználó
megbízása alapján az a földgázkereskedő is eljárhat, akivel a felhasználó az új földgáz-kereskedelmi szerződést
megköti.”
(2) A Get. 31/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó felmondási jogát időben korlátozó vagy kizáró szerződési
kikötés semmis. A felhasználó és a földgázkereskedő az e törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben,
valamint a földgázkereskedő üzletszabályzatában rögzített feltételek betartásával a felmondás feltételeiben
megállapodhat, ha az nem befolyásolja az érintett rendszerüzemeltető vagy a központi adatgyűjtő és
feldolgozó rendszert működtető engedélyes e törvényben és a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 172. szám

21615

végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségei
teljesítését.”
12. §

(1) A Get. 31/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A korábbi földgázkereskedő az (1) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolással egyidejűleg köteles az érintett
rendszerüzemeltetőnél és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyesnél vagy a szállítási
rendszerüzemeltetőnél bejelenteni az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak
szerint a kereskedőváltást és a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontját. Az új földgázkereskedő
az (1) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolás kézhezvételét követően haladéktalanul, de a földgáz-kereskedelmi
szerződés megszűnésének időpontját legalább 21 nappal megelőzően az érintett rendszerüzemeltető és a központi
adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes vagy szállítóvezetékről közvetlenül vételező felhasználó
esetében a szállítási rendszerüzemeltető részére bejelenti az új földgáz-kereskedelmi szerződés hatálybalépésének
időpontját, továbbá a felhasználási hely egyedi azonosító számának alkalmazásával kezdeményezi
a rendszerhasználati szerződés megkötését vagy módosítását. A rendszerüzemeltető köteles a kereskedőváltással
kapcsolatos rendszerhasználati szerződések megkötését vagy módosítását legkésőbb a földgáz-kereskedelmi
szerződés megszűnésének időpontját megelőző 4. napig elvégezni, és a kapacitásadatokról a szállítórendszeri
kapacitások átadás-átvételének határideje előtti munkanapig a rendszerhasználó és a központi adatgyűjtő
és feldolgozó rendszert működtető engedélyes részére tájékoztatást nyújtani, amely határidőről a szállítási
rendszerüzemeltető értesíti a rendszerhasználókat, földgázelosztókat és a központi adatgyűjtő és feldolgozó
rendszert működtető engedélyest.”
(2) A Get. 31/B. §-a a következő (4a)−(4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes a (4) bekezdés szerinti bejelentés
kézhezvételét követően haladéktalanul értesíti az érintett földgázelosztót a kereskedőváltásról, megjelölve
a felhasználási hely egyedi azonosító számát, az érintett rendszerhasználókat és az új földgáz-kereskedelmi
szerződés hatálybalépésének időpontját.
(4b) A rendszerüzemeltető köteles a kereskedőváltással kapcsolatos rendszerhasználati szerződések megkötését
vagy módosítását legkésőbb a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontját megelőző 4. napig
elvégezni, és a kapacitásadatokról a szállítórendszeri kapacitások átadás-átvételének határideje előtti munkanapig
a rendszerhasználó és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes részére tájékoztatást
nyújtani, amely határidőről a szállítási rendszerüzemeltető értesíti a rendszerhasználókat, a földgázelosztót és
a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyest.”
(3) A Get. 31/B. §-a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4c) A (4) bekezdésben előírt bejelentési, tájékoztatási és értesítési kötelezettséget szállítóvezetékre közvetlenül
csatlakozó felhasználó esetén kizárólag az érintett szállítási rendszerüzemeltető felé kell teljesíteni.”

13. §

(1) A Get. 31/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az érintett rendszerüzemeltető és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes
köteles a földgázellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben a kereskedőváltással
kapcsolatban meghatározott feladatait a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontjáig teljesíteni.
A földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésétől számított 20 napon belül a korábbi földgázkereskedő
a felhasználóval és az új földgázkereskedővel egyeztetve köteles végszámlát kibocsátani. A kereskedőváltással
érintett földgázkereskedők és a felhasználó kötelesek egymással és az érintett rendszerüzemeltetőkkel, valamint
a kereskedőváltással érintett földgázkereskedők és az érintett rendszerüzemeltetők a központi adatgyűjtő és
feldolgozó rendszert működtető engedélyessel együttműködni.”
(2) A Get. 31/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a felhasználó a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, a földgázkereskedő, a központi adatgyűjtő és
feldolgozó rendszert működtető engedélyes és a rendszerüzemeltető − a 31/A–31/C. § szerinti határidők betartása
esetén − nem felel azért, hogy a kereskedőváltás a határozott idejű földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnését
követő nappal nem kerül végrehajtásra.”

14. §

(1) A Get. 72. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az elosztóvezetékhez közvetlenül csatlakozó felhasználó, valamint a telephelyi vezetékhez közvetlenül
csatlakozó, a földgázt közvetlenül földgázkereskedőtől beszerző telephelyi felhasználó által lekötött kapacitás
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adatait a földgázelosztó köteles a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes részére
megküldeni.”
(2) A Get. 72. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A saját jogon eljáró felhasználó vagy a felhasználó hozzájáruló nyilatkozatával rendelkező földgázkereskedő
kérésére – ide nem értve a szállítóvezetékhez közvetlenül csatlakozó felhasználót vagy ezen felhasználó hozzájáruló
nyilatkozatával rendelkező földgázkereskedőt – a lekötött kapacitásról, a felhasználói profilba történő besorolásról,
továbbá a felhasználási hely – e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott – jellemző
adatairól a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes köteles igazolást kiadni.”
15. §		
A Get. 78. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A szüneteltetés kezdő időpontját és előrelátható időtartamát a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert
működtető engedélyesnek az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint,
de legalább 15 nappal – tervszerű megelőző karbantartás esetén legalább 3 hónappal – korábban kell megküldeni.”
16. §		
A Get. 86. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az együttműködő földgázrendszer egyensúlyának biztosítása érdekében a rendszerüzemeltetők, a központi
adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes és a rendszerhasználók folyamatosan kötelesek
együttműködni. Az együttműködés részletes szabályait külön jogszabály határozza meg.”
17. §		
A Get. 87. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendszerüzemeltetőnek olyan adatforgalmi és informatikai rendszerrel kell rendelkeznie, amely közvetlen
kapcsolaton alapuló információközvetítő eszköz útján, megfelelő időben biztosítja
a) az együttműködő földgázrendszer egyensúlyáért felelős engedélyesek részére az együttműködő földgázrendszer
irányításához szükséges megbízható adatokat, valamint
b) a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes részére a tevékenységéhez szükséges
adatokat.”
18. §		
A Get. 91. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az együttműködő földgázrendszer egyensúlyának biztosítása érdekében a szállítási rendszerirányító,
a rendszerüzemeltetők, a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes és
a rendszerhasználók folyamatosan együttműködnek.”
19. §		
A Get. 99. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A rendszerüzemeltetők biztosítják a felhasználó földgáz fogyasztásának elszámolásához szükséges, a mérésügyi
jogszabályok szerinti minőségi és mennyiségi mérési adatokat. A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó
a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes e törvényben meghatározott feladatai
ellátásához szükséges mérési adatokat, valamint az elosztóvezetékhez közvetlenül csatlakozó felhasználó, és
a telephelyi vezetékhez közvetlenül csatlakozó, a földgázt közvetlenül földgázkereskedőtől beszerző telephelyi
felhasználó elszámolási adatainak kiszámításához szükséges adatokat fogyasztásmérő berendezésenként,
az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott módon és formában kötelesek megküldeni
a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes részére.
(1a) Távlehívható fogyasztásmérő berendezés esetén − a földgázelosztó és a telephelyi szolgáltató a központi
adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyessel történő megállapodása esetén − a mérési adatok
közvetlenül a fogyasztásmérő berendezésből is biztosíthatók a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert
működtető engedélyes részére.”
20. §		
A Get. 100. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a)–(2d) bekezdésekkel
egészül ki:
„(2) A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó – az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
jogszabályokban rögzített módon és formában – gondoskodik a kereskedelmi számlakiállítás alapjául szolgáló,
kezdő és záró mérőállást is tartalmazó mérési adatoknak és az elszámolási adatok kiszámításához szükséges
adatoknak a rögzítéséről, és a szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó felhasználókra vonatkozó adatok
kivételével a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyesnek történő megküldéséről.
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(2a) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes gondoskodik:
a) a (2) bekezdés alapján megküldött adatok nyilvántartásáról, valamint – figyelemmel a (2b) bekezdésben
foglaltakra − az átszámítás és a korrekció e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak
szerinti elvégzéséről, és a kiszámított elszámolási adatok nyilvántartásáról, és
b) a kereskedelmi számlakiállítás alapjául szolgáló, kezdő és záró mérőállást is tartalmazó elszámolási adatok
e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott módon és formában történő továbbításáról
az érintett rendszerüzemeltetők és rendszerhasználók részére.
(2b) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes a (2) bekezdés alapján megküldött
adatok központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer szabályzatában meghatározott eljárásrend szerinti ellenőrzését
követően elvégzi a szükséges számításokat, és az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban és az Üzemi és
Kereskedelmi Szabályzat szerinti módon és formában meghatározza az elszámolási adatokat.
(2c) A mérési és az elszámolási adatokat a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes
az érintett felhasználó számára a földgázelosztó közreműködésével – természetes személy esetén az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben előírtak szerint – az e törvény végrehajtásáról
szóló kormányrendeletben meghatározott módon, a Hivatal elnökének rendeletében meghatározott díj ellenében
köteles hozzáférhetővé tenni.
(2d) A szállítási rendszerüzemeltető – a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
kormányrendeletben, üzletszabályzatban vagy a földgázkereskedővel kötött egyedi megállapodásban rögzített
módon – gondoskodik a kereskedelmi számlakiállítás alapjául szolgáló – kezdő és záró mérőállást is tartalmazó –
szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó felhasználókra vonatkozó fogyasztási adatok összegyűjtéséről,
a szükséges átszámítások és korrekciók elvégzéséről, és az adatoknak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerinti
tartalommal és formában az érintett földgázkereskedőnek történő továbbításáról. A szállítóvezetékhez közvetlenül
kapcsolódó felhasználók mérési adatait a földgázkereskedő – természetes személy esetén az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint – az érintett felhasználó
számára külön díj rendeletben meghatározottak szerint köteles hozzáférhetővé tenni.”
21. §

(1) A Get. 103. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[E fejezet alkalmazásában hatósági ár]
„i) a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes által a felhasználók igénye alapján végzett
adatszolgáltatás 100. § (2c) bekezdése szerinti díjai.”
(2) A Get. 103. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő 105. § (1) bekezdése szerinti díjakat, illetve a 100. §
(2c) bekezdése szerinti díjakat a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. A földgázkereskedő által a felhasználónak
értékesített földgáz árát a felek megállapodása vagy a földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza.
Az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz árát, a vételre felajánlott földgázforrás árát, mennyiségét,
valamint az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók, illetve a 141/C. § (2) bekezdése
szerinti földgázkereskedő által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához szükséges
mennyiség mértékéig a hazai termelésű földgáz árát, valamint a 141/C. § (5) bekezdése és a 141/J. § (8) bekezdése
szerinti mennyiséget és árat, továbbá a 141/J. § (3) bekezdés b) pontja szerinti árelemeket a Hivatal javaslata alapján
a miniszter rendeletben állapítja meg.”

22. §

(1) A Get. 105. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az együttműködő földgázrendszer használatáért a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló rendeletben
meghatározottak szerint]
„e) földgáz elszámolási díjat”
[(a továbbiakban együtt: rendszerhasználati díjak) kell fizetni. Az egyes rendszerhasználati díjak a díj alapjául szolgáló
költségszerkezetnek megfelelő díjelemekből állhatnak.]
(2) A Get. 105. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés a), c) d) és e) pontjai szerinti díjak országosan egységes mértékűek, azokat és alkalmazásuk
szabályait a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. Az (1) bekezdés b) pontja szerinti díj mértékét és
alkalmazásának szabályait a Hivatal elnöke rendeletben, a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről
szóló jogszabályban meghatározott módon, földgázelosztónként állapítja meg. A Hivatal elnöke rendeletének
a kihirdetése és a hatálybalépése között legalább 15 napnak el kell telnie.”
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23. §		
A Get. 105/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendszerüzemeltetők és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes a Hivatal
elnökének rendeletében meghatározott rendszerhasználati díjakat, csatlakozási díjakat és áralkalmazási feltételeket
kötelesek alkalmazni és honlapjukon közzétenni.”
24. §		
A Get. 113. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az engedélyes – az egyablakos kapacitásértékesítő és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető
engedélyes kivételével – köteles üzletszabályzatot készíteni, amely tartalmazza az általa nyújtott szolgáltatás
általános biztonsági, minőségi, műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési előírásait, valamint az ellátás
színvonalának és a felhasználói igény kielégítésének feltételeit.”
25. §

(1) A Get. 114. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
[Az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységek a következők]
„k) a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetése.”
(2) A Get. 114. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a)–i) és k) pontja szerinti tevékenység határozatlan, az (1) bekezdés j) pontja szerinti
tevékenység határozott időre szóló engedély alapján végezhető.”
(3) A Get. 114. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az (1) bekezdés a)–h), j) és k) pontjában meghatározott engedélyköteles tevékenységet kizárólag
az a földgázipari vállalkozás végezhet, amely megfelel az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.”
(4) A Get. 114. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetésére kiadott engedély kizárólagos jogot biztosít és
kötelezettséget jelent a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetésére.”

26. §

(1) A Get. 115/C. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az átvétel időpontjában az átadó egyetemes szolgáltató és az átvétellel érintett felhasználók közötti egyetemes
szolgáltatási szerződés − a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett − e törvény erejénél fogva
megszűnik. Az átvétel időpontjában az átvétellel érintett felhasználók és az átvevő egyetemes szolgáltató között
e törvény erejénél fogva egyetemes szolgáltatási szerződés jön létre határozatlan időre a földgáz egyetemes
szolgáltatás biztosítására az e törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint
az átvevő egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott feltételek szerint.
(3) Ha az átadó által megkötött egyetemes szolgáltatási szerződéshez kapcsolódóan az átadó az egyetemes
szolgáltatási szerződésből eredő fizetési kötelezettség tekintetében fizetővel áll jogviszonyban, akkor az átvétel
időpontjában az átadó és a fizető közötti fizetési megállapodás – az átadó és a fizető elszámolási kötelezettségének
fennmaradása mellett – e törvény erejénél fogva megszűnik. Az átvétel időpontjában az átvevő és a fizető között
a (2) bekezdés alapján létrejött egyetemes szolgáltatási szerződéshez kapcsolódóan az egyetemes szolgáltatási
szerződésből eredő fizetési kötelezettségek tekintetében e törvény erejénél fogva az átadó és a fizető közötti fizetési
megállapodás időbeli hatályával megegyező hatályú fizetési megállapodás jön létre az e törvényben, az e törvény
végrehajtásáról szóló kormányrendeletben, valamint az átvevő üzletszabályzatában meghatározott feltételek
szerint.”
(2) A Get. 115/C. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) Az átvétellel érintett felhasználó és az átvevő között létrejött egyetemes szolgáltatási szerződésből eredő
fizetési kötelezettség körében a felhasználó vagy a fizető (a felhasználó és a fizető a továbbiakban együtt: fizető
fél) által az átadó mint kedvezményezett javára csoportos beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazást
az átvétel napjától e törvény erejénél fogva az átvevő mint kedvezményezett javára megadott felhatalmazásnak kell
tekinteni. Az átvevő a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója részére az átvétel napját legalább 15 nappal megelőzően
megküldi az átvétel napját igazoló kijelölő határozatot. A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az átvevő által
adott csoportos beszedési megbízást az átvétel napját követően az átvevő javára köteles teljesíteni, amennyiben
az átvevő 15 nappal korábban a kedvezményezett és a fizető fél megváltozott azonosítóját közölte.”

27. §

(1) A Get. 125. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1d) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes az e törvényben meghatározott
engedélyköteles tevékenysége körében, az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban előírt
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feladatainak ellátása céljából, az ahhoz szükséges mértékben kezelheti az elosztóvezetékhez vagy a telephelyi
vezetékhez közvetlenül csatlakozó felhasználók felhasználási helyének egyedi azonosítóit, a felhasználási hely
fogyasztásmérő berendezésének adatait, mérési, elszámolási és lekötött kapacitás adatait, valamint a felhasználót
ellátó rendszerhasználó e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott adatait.”
(2) A Get. 125. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A rendszerhasználók, a rendszerüzemeltetők és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető
engedélyes kötelesek a rendszeregyensúly fenntartásához szükséges operatív jellegű, az Üzemi és Kereskedelmi
Szabályzatban meghatározott adatokat folyamatosan szolgáltatni. Az adatforgalomban résztvevők kötelesek
biztosítani az üzleti titoknak minősülő információk bizalmas kezelését.”
(3) A Get. 125. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A szállítási rendszerüzemeltető köteles a rendszerüzemeltetőknek, a szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó
felhasználóknak, a földgáztermelőnek és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyesnek
a földgázszállítási alapszolgáltatás keretében a szállított földgáz minőségére vonatkozó napi elszámolási adatot
szolgáltatni.
(10) A rendszerüzemeltetők kötelesek más rendszerüzemeltetők, a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert
működtető engedélyes, a rendszerhasználók, valamint a Hivatal, továbbá a miniszter számára külön jogszabályban
és az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott adatokat szolgáltatni.”
(4) A Get. 125. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) A rendszerüzemeltető és a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes az információ
közreadására vonatkozó jogi kötelezettség sérelme nélkül köteles megőrizni azoknak a gazdasági szempontból
érzékeny információknak a titkosságát, amelyekhez üzleti tevékenysége során hozzájut, továbbá megakadályozni,
hogy a saját tevékenységével kapcsolatos – üzleti szempontból előnyös – információ megkülönböztető módon
kerüljön nyilvánosságra.”
28. §		
A Get. a következő 125/B. §-sal egészül ki:
„125/B. § (1) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes az adatforgalmi és informatikai
rendszerén keresztül köteles adatot szolgáltatni az arra jogosult engedélyesek és rendszerhasználók részére.
Az adatszolgáltatás részletes szabályait az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályok, az Üzemi és Kereskedelmi
Szabályzat, valamint a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer szabályzata tartalmazza.
(2) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes a Hivatal részére a központi adatgyűjtő és
feldolgozó rendszerből adatszolgáltatást biztosít az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban és az Üzemi
és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint, valamint a Hivatal erre irányuló határozata vagy rendelete
alapján.
(3) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes a központi adatgyűjtő és feldolgozó
rendszerben tárolt és feldolgozott adatokból kizárólag jogszabályban meghatározott esetben, a feltételek fennállása
esetén az arra jogosult részére szolgáltathat adatokat.”
29. §		
A Get. 127. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Hivatal a földgázellátással, a földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony működésének felügyeletével,
továbbá az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos
feladatai körében]
„b) jóváhagyja, illetve e törvényben meghatározott esetekben hivatalból módosítja az Üzemi és Kereskedelmi
Szabályzatot, a kereskedési platform szabályzatát, az egyensúlyozó platform szabályzatát, a kapacitáslekötési
platform szabályzatát, a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer szabályzatát és a szervezett földgázpiaci
szabályzatot, azok módosításait, valamint a jóváhagyását feltételhez kötheti;”
30. §		
A Get. 132. §-a a következő 54. és 55. pontokkal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]
„54. a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetésére, a működtetés során az engedélyesek és
a felhasználók együttműködésére és jogviszonyára vonatkozó részletes szabályokat,
55. a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetéséhez szükséges adatszolgáltatás tartalmát, formáját,
módját és határidejét.”
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31. §		
A Get. 133/A. §-a a következő 9. és 10. pontokkal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg]
„9. a földgáz elszámolási díjból származó árbevétel elszámolásának részletes szabályait, összegét és mértékét,
10. a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes által a felhasználók mérési és elszámolási
adataira vonatkozó, a felhasználók számára végzett adatszolgáltatás díjait.”
32. §		
A Get. a következő 140/B. §-sal egészül ki:
„140/B. § (1) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer működtetése iránti engedély kérelmet, valamint
a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer szabályzatát jóváhagyásra a földgázellátásról szóló 2008. évi
XL. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLXVII. törvény 25. §-ának hatálybalépését követő 15. napig kell
benyújtani.
(2) A földgáz elszámolási díjat első alkalommal 2016. szeptember 1-jéig kell megállapítani.
(3) A földgázelosztási díjban 2016. október 1-től kizárólag a 2016. október 1-től a központi adatgyűjtő és feldolgozó
rendszert működtető engedélyes által végzett tevékenységgel kapcsolatos, a földgázellátásról szóló 2008. évi
XL. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLXVII. törvény 22. §-ának hatálybalépését megelőző beruházások
indokolt költségét lehet elismerni.”
33. §		
A Get. 92. § (4) bekezdésében a „rendszerhasználó” szövegrész helyébe a „rendszerhasználó és a központi adatgyűjtő
és feldolgozó rendszert működtető engedélyes” szöveg lép.
34. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) E törvény 2. § (2) bekezdése, 7. §-a, 8. § (3) bekezdése, 11. §-a, 12. § (2) bekezdése, 13. §-a, 14. § (2) bekezdése,
16. §-a, 18. §-a, 20−21. §-a, 27. § (2) bekezdése, 28. §-a, 35−37. §-a 2016. október 1-jén lép hatályba.

35. §		
A Get. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A földgázelosztó az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározottak
szerint nyilvántartja az elosztóvezetékről vételező felhasználási helyek azonosítóit, fogyasztásmérő berendezése
adatait, mérési adatait és kapacitás adatait, amelyeket a felhasználási helyen vételező felhasználó kérésére köteles
az e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározottak szerint átadni.”
36. §

(1) A Get. 19/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes főbb feladatai az elosztóvezetékhez
közvetlenül csatlakozó felhasználók, valamint a telephelyi vezetékhez közvetlenül csatlakozó, a földgázt közvetlenül
földgázkereskedőtől beszerző telephelyi felhasználók vonatkozásában:
a) a felhasználási hely azonosítóinak, fogyasztásmérő berendezés adatainak, elszámolási mérési adatoknak,
lekötött kapacitás adatoknak, elszámolási adatoknak és az elszámolási adatok kiszámításához szükséges
adatoknak, a felhasználót ellátó földgázkereskedő feltüntetésével együtt, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban
meghatározottak szerinti nyilvántartása,
b) a földgázfelhasználás felhasználási hely egyedi azonosítónkénti (POD) mennyiségekre történő felosztása,
c) a mérőleolvasás alapján meghatározott tényleges fogyasztás és felhasználási hely egyedi azonosítónként
felosztott földgáz vételezés közötti különbség meghatározása és továbbítása a földgázelosztó, valamint
a rendszerhasználók felé,
d) a mérési és az elszámolási adatok szolgáltatása a felhasználók és a felhasználó hozzájáruló nyilatkozatával
rendelkező földgázkereskedő részére.”
(2) A Get. 19/B. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes az általa nyújtott szolgáltatások
általános biztonsági, minőségi, műszaki, informatikai és adatvédelmi előírásainak szabályozására, az elszámolási
adatok meghatározására vonatkozó részletes szabályokra, valamint a részére fizetendő díjak elszámolási és fizetési
szabályainak meghatározására köteles szabályzatot készíteni. A központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer
szabályzatát a Hivatal hagyja jóvá.”

37. §

(1) A Get. 31/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A korábbi földgázkereskedő az (1) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolással egyidejűleg köteles
a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyesnél vagy szállítóvezetékről közvetlenül
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vételező felhasználó esetében a szállítási rendszerüzemeltetőnél bejelenteni az e törvény végrehajtásáról
szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a kereskedőváltást és a földgáz-kereskedelmi szerződés
megszűnésének időpontját. Az új földgázkereskedő az (1) bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolás kézhezvételét
követően haladéktalanul, de a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontját legalább 21 nappal
megelőzően a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető engedélyes vagy szállítóvezetékről
közvetlenül vételező felhasználó esetében a szállítási rendszerüzemeltető részére bejelenti az új földgázkereskedelmi szerződés hatálybalépésének időpontját.”
(2) A Get. 31/B. § (4c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4c) A (4) bekezdésben előírt bejelentési és a (4b) bekezdésben előírt tájékoztatási és értesítési kötelezettséget
szállítóvezetékre közvetlenül csatlakozó felhasználó esetén kizárólag az érintett szállítási rendszerüzemeltető felé
kell teljesíteni.”
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

2015. évi CLXVIII. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról*

1. §

(1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 2. § 7. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép, és a 2. §-a a következő 7a–7d. pontokkal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„7. csomagolás: valamennyi olyan,
a) bármilyen tulajdonságú anyagból készült termék, amelyet áru tartására, megóvására, átadására, átvételére,
szállítására, valamint bemutatására használnak, beleértve minden terméket a nyersanyagoktól kezdve a feldolgozott
árucikkekig, továbbá az ugyanilyen célra használt egyutas árucikkek; így:
aa) a fogyasztói vagy elsődleges csomagolás, amely értékesítési egységet képez a fogyasztó számára az értékesítés
helyszínén;
ab) a gyűjtő- vagy másodlagos csomagolás, amely az értékesítés helyszínén meghatározott számú értékesítési
egységet foglal magában, ha ezeket az egységeket a fogyasztó részére értékesítik, vagy ezek az egységek csupán
a polcok feltöltésére szolgálnak, és a csomagolást a termékről a termék tulajdonságainak megváltoztatása nélkül el
lehet távolítani, valamint
ac) a szállítási vagy harmadlagos csomagolás, amely megkönnyíti a fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolás átadását,
átvételét és szállítását annak érdekében, hogy a fizikai átadásnál, átvételnél és szállításnál megóvja az árut
a károsodástól, ide nem értve a közúti, vasúti, vízi és légi közlekedésben használatos tartályokat;
b) árucikk, ha a csomagolás fogalom-meghatározásnak a csomagolás által még biztosított egyéb funkciók sérelme
nélkül megfelel, kivéve, ha az adott árucikk a termék szerves részét képezi, és erre az árucikkre a termék tartásához
vagy megőrzéséhez a termék teljes élettartama alatt szükség van, valamint az egyes alkotóelemeket együttes
felhasználásra, fogyasztásra vagy értékesítésre szánták,
c) az értékesítés helyén történő megtöltésre tervezett és szánt árucikk, továbbá az értékesítés helyén eladott,
megtöltött vagy az értékesítés helyén történő megtöltésre tervezett és szánt egyszer használatos (eldobható)
árucikk, ha azok csomagolási funkciót látnak el,
d) a csomagolásba beépülő egyes alkotóelem és kiegészítő elem, amelyet azon csomagolás részének kell tekinteni,
amelybe azok beépültek; továbbá a termékre közvetlenül ráakasztott vagy ahhoz rögzített, csomagolási funkciót
ellátó kiegészítő elem kivéve, ha azok a termék szerves részét képezik, és minden alkotóelem, amelyet együttes
fogyasztásra vagy értékesítésre szántak.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 3-i ülésnapján fogadta el.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

7a. csomagolás alkotóeleme: olyan alkotórész, amelyből a csomagolás vagy a csomagolás-összetevő készül, és amely
kézzel vagy egyszerű mechanikai eszközzel a csomagolástól vagy a csomagolás-összetevőtől nem választható el;
7b. csomagolás-összetevő: a csomagolás olyan része, amely kézzel vagy egyszerű mechanikai eszközzel
a csomagolástól elválasztható;
7c. csomagolás része: a csomagolás alkotóeleme és a csomagolás összetevője;
7d. csomagolási hulladék: hulladékká vált csomagolás, csomagolószer, ide nem értve az ipari vagy termelési
tevékenység során képződő gyártási vagy maradék hulladékot;”
A Ktdt. 2. §-a a következő 13a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„13a. építési termék: a 305/2011/EU rendelet 2. cikk 1. pontja szerinti építési termék;”
A Ktdt. 2. §-a a következő 14b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„14b. gépjármű: a 8703 vtsz. – kivéve a 8703 10 alszám alá tartozó termékek – és a 8711 vtsz. alá tartozó termék,
kivéve a segédmotorral felszerelt kerékpárt és az oldalkocsit;”
A Ktdt. 2. § 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„19. kereskedelmi csomagolás:
a) a 2009 vámtarifaszámú gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve, hozzáadott
alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is,
b) a 2106 90 20, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55, 2106 90 59 vámtarifaszámú ízesített vagy színezett cukorszirup,
c) a 2201 vámtarifaszámú (emberi fogyasztásra alkalmas) víz, beleértve a természetes vagy mesterséges
ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül, kivéve a jég, a hó és
a laboratóriumi vizsgálati vízminta,
d) a 2202 vámtarifaszámú víz (beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is) cukor
vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcsés zöldséglevek és a 657/2008/EK bizottsági rendelet I. melléklete I. és II. kategóriájába tartozó készítmények
kivételével,
e) a 2203 vámtarifaszámú malátából készült sör,
f ) a 2204 vámtarifaszámú bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust, a 2009 vtsz. alá tartozó
kivételével,
g) a 2205 vámtarifaszámú vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal
ízesítve, a 2206 vámtarifaszámú más erjesztett ital (pl. almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei,
és erjesztett italok és alkoholmentes italok másutt nem említett keverékei, a 2207 10 00 vámtarifaszámú nem
denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, valamint a 2208 vámtarifaszámú nem
denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital
termékek kizárólag fémből készült fogyasztói (elsődleges) közvetlen csomagolása, a záróelem kivételével (ide nem
értve a doboz, hordó palásttal egybeépített záróelemét);”
A Ktdt. 2. § 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„20. kereskedelmi csomagolószer: olyan kizárólag fémből készült csomagolóeszköz, és a doboz, hordópalást
lezárására szolgáló záróelem, amely rendeltetésszerű felhasználása esetén és további feldolgozás nélkül – ide nem
értve a záróelem doboz, hordópalásttal történő egybeépítését – alkalmas kereskedelmi csomagolás létrehozására,
továbbá a csomagolószer ilyen jellege a csomagolószer forgalomba hozatala vagy saját célú felhasználása során
megállapítható;”
A Ktdt. 2. §-a a következő 20b és 20c. pontokkal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„20b. kézműipari termék: a kézműipari tevékenység keretében előállított termék;
20c. kézműipari tevékenység: olyan termék-előállítási forma, amely során a termék lényeges jellegét a közvetlen
emberi tevékenység, megmunkálás adja;”
A Ktdt. 2. §-a a következő 25a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„25a. nagyméretű rögzített ipari szerszám: gépek, berendezések, illetve azok alkatrészeinek nagyméretű összessége,
amelyek egy adott alkalmazás céljából működnek együtt, és amelyeket szakemberek állandó jelleggel egy adott
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helyen beüzemelnek, leszerelnek, használnak, illetve karbantartanak valamely ipari gyártó létesítményben vagy
kutatási és fejlesztési létesítményben;”
(8) A Ktdt. 2. § 30. és 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a 2. §-a a következő 30a–30c. pontokkal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„30. termékdíjátalány:
a) a csekély mennyiségű kibocsátó,
b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére
nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU Európai Parlament és Tanács
rendelete szerinti mezőgazdasági termelő kötelezett, továbbá
c) a gépjármű alkotórészeként, tartozékaként termékdíjköteles terméket belföldi forgalomba hozó, saját célra
felhasználó vagy készletre vevő kötelezett
számára meghatározott díjfizetési kötelezettség;
30a. termékdíjhiány: a kötelezett terhére megállapított termékdíj-különbözet, ha a termékdíj-különbözetet
az esedékesség időpontjáig nem fizették meg. Az eredeti esedékesség napján fennálló túlfizetést a termékdíjfizetési kötelezettség teljesítéseként csak akkor lehet figyelembe venni, ha a túlfizetés az ellenőrzés megkezdésének
napján is fennáll.
30b. termékdíj-különbözet: a bevallott (bejelentett), bevallani (bejelenteni) elmulasztott és az adó- és vámhatóság
által utólag megállapított termékdíj különbözete vagy a büntetőeljárás során jogerősen megállapított – és
a bíróság vagy az ügyészség jogerős határozata alapján az adóhatóság által határozattal megfizetni rendelt –
termékdíjbevétel-csökkenés, vagyoni hátrány, ide nem értve a következő időszakra átvihető követelés különbözetét,
30c. termékdíj-tartozás: az esedékességkor meg nem fizetett termékdíj;
31. újrahasználható csomagolószer: olyan csomagolószer, amely az MSZ EN 13429:2004 Csomagolás – Újrahasználat
szerinti szabvány, vagy azzal egyenértékű megoldás alapján alkalmas csomagolásként történő többszöri
felhasználásra;”
(9) A Ktdt. 2. §-a a következő 32a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„32a. vámtarifaszám: a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, a Tanács
1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 2010. január 1-jén hatályos áruosztályozási szabályai alapján
megállapított, a tanácsi rendelet I. melléklete szerinti áruazonosító szám;”
2. §		
A Ktdt. 2. alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § Az e törvényben nem meghatározott fogalmakat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben
(a továbbiakban: Ht.) meghatározottak szerint kell értelmezni.”
3. §

(1) A Ktdt. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A környezetvédelmi termékdíj-kötelezettség a termékdíjköteles termék forgalomba hozatala, saját célú
felhasználása vagy készletre vétele esetén keletkezik.”
(2) A Ktdt. 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a 3. § (2) bekezdés a következő
d) és e) ponttal egészül ki:
(A termékdíj-kötelezettség)
„c) bérgyártás esetén a bérgyártatót,
d) a külföldi előállítású csomagolást alkotó termékdíjköteles csomagolószer első belföldi forgalomba hozóját vagy
a lebontott csomagolásból képződő csomagolási hulladék első belföldi birtokosát,
e) a 6. § (1) bekezdés alapján készletre vételt végzőt [a továbbiakban a)–e) pontok együtt: kötelezett]”
(terheli.)
(3) a Ktdt. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A csomagolószer saját célú felhasználásának minősül a csomagolás végleges elválasztása a terméktől – kivéve
a belföldi gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő külföldről visszahozott újrahasználható csomagolószer
elválasztását –, amennyiben a csomagolást alkotó csomagolószer után a termékdíj-kötelezettség nem került
korábban teljesítésre vagy a csomagolószer termékdíja visszatérítésre került.”
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(1) A Ktdt. 4. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem keletkezik termékdíj-kötelezettség)
„h) belföldön lévő termékdíjköteles termék tulajdonjogának belföldön gazdasági céllal letelepedett, vagy belföldön
nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet részére történő átruházása esetén, ha külföldi rendeletetési helyre
fuvarozásra vagy küldeményként feladott termékdíjköteles termék igazolt módon külföldre kiszállításra került.”
(2) A Ktdt. 4. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételek teljesítésének hiányában a 366. napon saját célú
felhasználással termékdíj kötelezettség keletkezik.”

5. §		
A Ktdt. 9/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Termékdíj raktár üzemeltetése kérelemre annak a gazdálkodó szervezetnek engedélyezhető
a) amely a termékdíj raktár működésére szolgáló ingatlan jogszerű használója,
b) amely olyan nyilvántartási, bizonylati rendszert alkalmaz, amelynek alapján a felhasznált, előállított, feldolgozott,
alkotórészként, tartozékként más termékbe beépített, újbóli felhasználásra előkészített, raktározott termékdíjköteles
termék mennyiségi számbavétele ellenőrizhető,
c) amely az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott vám- vagy adótartozással nem rendelkezik kivéve, ha arra
részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek,
d) amely nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás alatt,
e) amely – ipari termékdíj raktár esetében – a termékdíj raktári engedély kiadásának évét követő évtől vállalja, hogy
független könyvvizsgáló által hitelesített (auditált) mérleggel rendelkezik,
f ) amely termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkezik vagy ilyen szakképesítéssel rendelkező ügyintézőt
foglalkoztat, képviselőt alkalmaz a termékdíj raktár ügyeinek intézésére, és
g) amelynek vezetője, vezető tisztségviselője, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó
ga) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban:
1978. évi IV. törvény) szerinti gazdasági vagy a közélet tisztasága elleni,
gb) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. vagy
XXXVIII–XLIII. Fejezetében meghatározott
bűncselekmény elkövetése miatt nem áll jogerős ítélet hatálya alatt vagy mentesült a büntetett előélethez fűződő
hátrányos következmények alól.”
6. §

(1) A Ktdt. 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett a tárgyévet követő év április 20. napjáig teljesíti bevallási
kötelezettségét.”
(2) A Ktdt. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kötelezett a bevallás adatait forintban, a tömeg adatokat – a gépjármű alkotórészét, tartozékát képező
termékdíjköteles termék kivételével – két tizedes jegy pontossággal kilogrammban tünteti fel. Termékdíjátalányfizetés választása során a gépjármű alkotórészét, tartozékát képező termékdíjköteles termék esetében a gépjármű
mennyiségét kell a bevallásban feltüntetni.”

7. §		
A Ktdt. 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12/A. § (1) A kötelezettet – a 3. § (7) bekezdése, valamint a 15. § (2) bekezdése szerinti, továbbá az egyéni
hulladékkezelést választó kötelezett kivételével – a tárgyév (adóév) negyedik negyedévére nézve termékdíj-előleg
megállapítási, bevallási és megfizetési kötelezettség terheli.
(2) Az egyéni hulladékkezelést választó kötelezettet a tárgyévre (adóévre) nézve termékdíj-előleg megállapítási,
bevallási és megfizetési kötelezettség terheli.
(3) A termékdíj-előleg mértéke a tárgyév (adóév) első három negyedéve után fizetett termékdíj harmadának
a 80%-a, amelyben figyelembe kell venni az erre az időszakra vonatkozóan elfogadott önellenőrzés, pótlólag
benyújtott bevallás alapján befizetett vagy visszafizetett összeget is.
(4) Az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett termékdíj-előlegének mértéke a tárgyévet megelőző évre az adott
termék- vagy anyagáramra vonatkozóan bevallott termékdíj összegének 95%-a, amelyben figyelembe kell venni
az erre az időszakra vonatkozóan elfogadott önellenőrzés, pótlólag benyújtott bevallás alapján befizetett vagy
visszafizetett összeget is.
(5) A kötelezett az (1) bekezdésben meghatározott termékdíj-előlegre vonatkozó bevallási kötelezettségének
a harmadik negyedévre vonatkozó bevallás benyújtásával együtt tesz eleget.
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(6) Az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett a termékdíj-előlegre vonatkozó bevallási kötelezettségének
tárgyév december 20-ig tesz eleget.
(7) A termékdíj-előleget tárgyév december 20-ig kell megfizetni.
(8) A termékdíj-előleget a kötelezett – az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett kivételével – a negyedik
negyedévi bevallásban a ténylegesen megfizetendő termékdíj mértékéig kiegészíti, vagy a különbözetet
visszaigényli.
(9) Az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett a tárgyévre vonatkozó bevallásában a termékdíj-előleget
a ténylegesen megfizetendő termékdíj mértékéig kiegészíti, vagy a különbözetet visszaigényli.”
8. §		
A Ktdt. 13.§ (1) bekezdés c) és d) pontja helybe a következő rendelkezés lép:
(A számlán)
„c) a 3. § (6) bekezdésben foglaltak alkalmazása során, továbbá
d) a termékdíj raktárba a termékdíj visszaigénylésével történő beszállítás során”
[– a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott számla
záradékkal megegyező szöveget kell feltüntetni.]
9. §		
A Ktdt. 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14/A. § Az átvállalási szerződés hatályosságához, ideértve annak módosítását is, a szerződésnek az állami adóés vámhatóság részéről történő nyilvántartásba vétele szükséges. Az átvállalónak a nyilvántartásba vételre,
módosításra vagy a nyilvántartásból történő törlésre vonatkozó kérelmet, vagy a jogutódlás tényét a szerződés
vagy a szerződésmódosítás, továbbá a szerződés megszűnésére vonatkozó dokumentum keltétől számított
15 napon belül kell elektronikus úton megküldenie az állami adó- és vámhatóságnak. A szerződés nyilvántartásba
vételéről szóló kérelemhez a szerződést nem kell csatolni. A szerződés az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásba
vételének napjától, vagy ha a felek a szerződésben későbbi időpontban állapodnak meg, a szerződésben megjelölt
időponttól hatályos. Az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartásba vételről mindkét szerződő felet értesíti.”
10. §		
A Ktdt. 13. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. Termékdíjátalány
15. § (1) E törvény II. Fejezete szerinti termékdíj-kötelezettség teljesítését ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) A
a) csekély mennyiségű kibocsátó,
b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott
közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti mezőgazdasági termelő, és
c) a gépjármű alkotórészeként, tartozékaként termékdíjköteles terméket belföldi forgalomba hozó, saját célra
felhasználó vagy készletre vevő
kötelezett termékdíjátalány fizetésére jogosult.
(3) A kötelezett a termékdíjátalány-fizetési kötelezettségre vonatkozó választását – a 15/B. § (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel – nem változtathatja meg a tárgyéven belül.
15/A. § A tárgyévet megelőző évben legfeljebb évi tízmillió forintos értékesítési nettó árbevételt elérő
mezőgazdasági termelő termékdíjátalánya 2000 Ft/év. A tárgyévet megelőző évben évi tízmillió forintot
meghaladó, azonban legfeljebb évi ötvenmillió forintos értékesítési nettó árbevételt elérő mezőgazdasági termelő
termékdíjátalánya 7000 Ft/év, a tárgyévben kötelezetté váló mezőgazdasági termelő termékdíjátalánya 5000 Ft/év.
15/B. § (1) A csekély mennyiségű kibocsátó kötelezett termékdíjátalánya:
a) akkumulátor termékáram esetén 2000 Ft/év;
b) csomagolószer termékáram esetén 12 000 Ft/év;
c) egyéb kőolajtermék termékáram esetén 4000 Ft/év;
d) elektromos, elektronikai berendezés termékáram esetén 10 000 Ft/év;
e) gumiabroncs termékáram esetén 3000 Ft/év;
f ) reklámhordozó papír termékáram esetén 8000 Ft/év;
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g) egyéb műanyag termék termékáram esetén 4000 Ft/év;
h) egyéb vegyipari termék termékáram esetén 4000 Ft/év;
i) irodai papír termékáram esetén 4000 Ft/év.
(2) Ha a termékdíjátalány-fizetést választó csekély mennyiséget kibocsátó kötelezett a 2. § 6. pontjában
meghatározott mennyiségi határt, vagy határokat túllépte, termékdíjátalány-fizetésre már nem jogosult. A túllépés
időpontját követően termékdíj-kötelezettségének az általános szabályok szerint tesz eleget.
15/C. § A gépjármű alkotórészét, tartozékát képező termékdíjköteles termékek tömegét és a fizetendő
termékdíjátalány összegét a 4. melléklet tartalmazza.”
11. §		
A Ktdt. 16/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az egyéni hulladékkezelést választó kötelezett bevallásában, a bevallás benyújtásáig gyűjtött, és hasznosításra
átadott, igazoltan hasznosított mennyiséget, valamint a tárgyévben kibocsátott mennyiséget veszi figyelembe, és
ennek megfelelően számolja ki a 3. mellékletben meghatározott eljárás szerint a kötelezettségét.”
12. §		
A Ktdt. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A befizetett termékdíj, a 15/A. és 15/B. §-ban meghatározott termékdíjátalány kivételével
a) a termékdíjköteles termék külföldre történő igazolt kiszállítása;
b) a termékdíjköteles termék változatlan formában, illetve változatlan formában és állapotban más termékbe
beépített külföldre történő értékesítése;
c) a nemzetközi szerződés szerint köztehermentes beszerzéssel összefüggő tevékenység;
d) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja megvalósításával összefüggő tevékenység;
e) a termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyag) felhasznált termékdíjköteles termék
felhasználása;
f ) a 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott csomagolószer termékdíj-megállapítási időszakon túli külföldre
történő igazolt visszaszállítása;
g) egyéb csomagolószer esetében, annak – a továbbforgalmazás kivételével – nem csomagolás előállítására való
felhasználása;
h) a csomagolás alkotórészeként forgalomba hozott záróelem kereskedelmi csomagolószerként megfizetett
termékdíja
esetén visszaigényelhető.”
13. §		
A Ktdt. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A környezetvédelmi hatóság a kötelezett, vagy a csomagolószer felhasználójának kérelmére akkor veszi
fel a csomagolószert az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába, ha az megfelel az újrahasználható
csomagolószerre vonatkozóan a 2. § 31. pontban meghatározott feltételeknek.”
14. §		
A Ktdt. 27/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Amennyiben a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv szerződéses partnere a nyomda
megrendelője, abban az esetben a megrendelőnek az (1) bekezdés szerinti nyilatkozata megtétele előtt be kell
szereznie a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a megrendelt áru
a 2. § 26. pont b) alpontjában meghatározott feltételeknek megfelel.”
15. §

(1) A Ktdt. 29/A. § (21) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(21) A termékdíjköteles termékekből képződött hulladékokkal kapcsolatos ellenőrzések során a határidők
tekintetében az Art. vonatkozó rendelkezései irányadóak.”
(2) A Ktdt. 29/A. § (27) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(27) A vámhatóság az ellenőrzött személy vagy szervezet terhére a jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeg
kétszerese megfizetésének előírása mellett 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírságot szab ki.”
(3) A Ktdt. 29/A. §-a a következő (28) bekezdéssel egészül ki:
„(28) A (26) és (27) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények tekintetében fizetési könnyítés, mérséklés vagy
elengedés nem alkalmazható.”
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16. §		
A Ktdt. 29/B. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A (8) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmény tekintetében fizetési könnyítés, mérséklés vagy elengedés
nem alkalmazható.”
17. §		
A Ktdt. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § (1) Termékdíjbírságot kell megállapítani
a) termékdíjhiány,
b) a termékdíj jogellenes visszaigényelése, jogosulatlan visszatérítése,
c) egyéni hulladékkezelés teljesítését választó kötelezett nem teljesítése
esetén.
(2) A termékdíjbírság mértéke
a) az (1) bekezdés a) pontja esetében a hiány 100%-a;
b) az (1) bekezdés b) pontja esetén a visszaigényléssel vagy visszatérítéssel érintett összeg háromszorosa;
c) az (1) bekezdés c) pontja esetében az egyéni hulladékkezelést végző az általa bevallott hasznosítási mennyiség
és a valóságos teljesítmény különbözetével, azaz a nem teljesített mennyiséggel, valamint az 2. mellékletben
meghatározott díjtételek figyelembevételével kiszámított termékdíj-különbözet után megállapított hiány
háromszorosa szerinti összeg.
(3) Csomagolószerrel kapcsolatosan megállapított termékdíjhiány esetén az egyéb anyagok díjtételének
alapulvételével szabja ki az állami adó- és vámhatóság a termékdíjbírságot, ha a kötelezett nyilvántartásaiból
a csomagolószer anyagárama tételesen nem állapítható meg.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltakra az Art. szabályait a jelen §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(5) A kötelezettet terhelő termékdíj-tartozás, valamint a bírság, vagy pótléktartozás mérséklésére vagy elengedésére
az Art. rendelkezései az irányadóak. Nincs helye a termékdíjbírság mérséklésének, ha a termékdíjhiány a bizonylatok,
könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze.”
18. §		
A Ktdt. IX. fejezete a következő 24a. alcímmel egészül ki:

„24a. Késedelmi pótlék
31/A. § (1) A termékdíj késedelmes megfizetése vagy megállapított termékdíjhiány esetén késedelmi pótlékot kell
fizetni, melynek megállapítására az Art. késedelmi pótlékra vonatkozó szabályai értelemszerűen az irányadók.
(2) Az e törvény alapján nyújtható költségvetési támogatás jogosulatlan igénybe vétele esetén a késedelmi pótlékot
a költségvetési támogatás igénybe vételének napjától a jogosulatlanul igénybe vett támogatás kétszeresének
megfizetése napjáig terjedő időszakra kell fizetni.”
19. §		
A Ktdt. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § Amennyiben a kötelezett e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabály szerinti kötelezettségeit
nem az előírtak szerint teljesíti, az állami adó- és vámhatóság mulasztási bírságot szabhat ki. Az állami adó- és
vámhatóság az e törvényben, illetve e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban megállapított kötelezettség
az Art. 172. §-ban foglaltak szerinti megszegése esetén a kötelezettet az Art. szerinti, míg az Art. 172. §-ban nem
szabályozott kötelezettség megszegése miatt a kötelezettet 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.”
20. §		
A Ktdt. a következő 40/G. §-sal egészül ki:
„40/G. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 2015. évi
CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Módtv. 3.) hatályba lépését megelőző évben egyéni hulladékkezelést választó
kötelezettnek a Módtv. 3. hatályba lépését megelőzően hatályos rendelkezések alapján kell teljesítenie a 2015. év
negyedik negyedévére vonatkozó termékdíj-kötelezettségét.”
21. §		
A Ktdt. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
22. §		
A Ktdt. a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
23. §		
A Ktdt.
1.
1. § (4) bekezdésében az „osztályozott körét a 2010. január 1-jén hatályos Kombinált Nomenklatúra szerint
az 1. melléklet” szövegrész helyébe az „osztályozott körét az 1. melléklet”,

21628

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 172. szám

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

2. § 1a. pontjában a „másik termékbe, elveszítve” szövegrész helyébe a „másik termékbe, egyéb kőolajtermék
esetén elveszítve”,
2. § 14. pont b) alpontjában a „ha a külföldről beszerzett és külföldön” szövegrész helyébe a „ha a külföldön”,
2. § 18. pontjában a „feldolgozható, újbóli felhasználásra előkészíthető” szövegrész helyébe a „feldolgozható,
alkotórészként, tartozékként más termékbe beépíthető, újbóli felhasználásra előkészíthető”,
4. § (2) bekezdés d) pontjában az „időpontja szerinti termékdíj-megállapítási időszakban” szövegrész helybe
az „időpontját követő 365 napon belül”,
6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „készletre történő felvételének” szövegrész helyébe a „készletre
vételének”, a „készletre történő felvétel” szövegrész helyébe a „készletre vétel”,
9/A. § (6) bekezdés a) pontjában a „feldolgozása, ha” szövegrész helyébe a „feldolgozása, alkotórészként,
tartozékként más termékbe beépítése, ha”,
10. § (2) bekezdésében a „nem alkalmazhatja.” szövegrész helyébe a „nem alkalmazhatja és a határidő
elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.”,
a 10. § (5) bekezdésében a „(3) és (4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(3), (3a) és (4) bekezdésben” szöveg,
a „(3) vagy (4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(3), (3a) vagy (4) bekezdésben”,
10. § (8) bekezdésében a „teszi meg.” szövegrész helybe a „teszi meg és a bejelentést tárgyéven belül nem
változtathatja meg.”,
11. § (1) bekezdésben a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) és a (2a) bekezdésben”,
11. § (2) bekezdésében a „jogosult kötelezett,” szövegrész helyébe a „jogosult csekély mennyiségű kibocsátó
kötelezett,”
11. § (3) bekezdésében a „termelőt a (2) bekezdés szerinti bevallási,” szövegrész helyébe a „termelőt bevallási,”,
a 13. § (2) bekezdésében a „A termékdíj-átalányfizetést” szövegrész helybe a „A 15/A. és 15/B. § szerint
termékdíj-átalányfizetést”,
16. § (1) bekezdésében a „február 20-ig” szövegrész helybe a „március 31-ig”,
16. § (2) bekezdésében a „75%-ot” szövegrész helyébe az „55%-ot”,
16. § (3) bekezdésében a „25%-os” szövegrész helyébe a „45%-os”,
16/A. § (2) bekezdésében a „visszagyűjtésére” szövegrész helyébe a „gyűjtésére”,
16/A. § (3) bekezdésében a „forgalomba hozott vagy saját célra felhasznált termékdíjköteles” szövegrész
helyébe a „forgalomba hozott, saját célra felhasznált vagy készletre vett termékdíjköteles”,
16/A. § (4) bekezdésében a „telephelyén végfelhasználó vevőtől is” szövegrész helyébe a „telephelyén is”,
29. § (7) bekezdésében az „Art. adatgyűjtésre, valamint a gazdasági események valódiságára irányuló
ellenőrzési szabályai” szövegrész helyébe az „Art. adatgyűjtésre vonatkozó ellenőrzés szabályai”,
1. melléklet b) pontjába foglalt táblázat
a)
C:51. mezőjében az „ex. 7211” szövegrész helyébe az „ex 7211, ex. 7212”,
b)
C :62. mezőjében az „ex. 3802” szövegrész helyébe az „ex. 3824 90”,
1. melléklet c) pontjában foglalt táblázat B:12. mezőjében a „Hidraulikusfék-folyadék és más
elkészített folyadék hidraulikus hajtóműhöz, amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat
70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz” szövegrész helyébe a „Hidraulikus fékfolyadék és más
elkészített folyadék hidraulikus hajtóműhöz, amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat
70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz”,
1. melléklet e) pontjába fogalt táblázat
a)
B:1. mezőjében a „Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek kivéve: kézműipari
foglalkozás keretében előállított termékek” szövegrész helyébe a „Szappanok, szerves felületaktív
anyagok, mosószerek kivéve: kézműipari termék”,
b)
B:2. mezőjében a „Szappan; szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények
rúd, kocka vagy más formába öntve, szappantartalommal is; bőr (testfelület) mosására
szolgáló szerves felületaktív termékek és készítmények folyadék vagy krém formájában és
a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, szappantartalommal is; szappannal vagy
tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt textília kivéve:
a bruttó 50 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékek, illetve kézműipari foglalkozás keretében
előállított termékek” szövegrész helyébe a „Szappan; szappanként használt szerves felületaktív
termékek és készítmények rúd, kocka vagy más formába öntve, szappantartalommal is; bőr
(testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív termékek és készítmények folyadék vagy krém
formájában és a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, szappantartalommal is;
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szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt
textília kivéve: a bruttó 50 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékek, illetve a kézműipari
termék”,
c)
B:5. mezőjében a „Szépség- vagy testápoló készítmények kivéve: kézműipari foglalkozás keretében
előállított termékek” szövegrész helyébe a „Szépség- vagy testápoló készítmények kivéve:
kézműipari termék”,
d)
B:6. mezőjében a „Hajápoló szerek, kivéve: kézműipari foglalkozás keretében előállított termékek”
szövegrész helyébe a „Hajápoló szerek kivéve: kézműipari termék”,
e)
B:7. mezőjében a „Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények,
dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, szépségvagy testápolószerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is, kivéve:
kézműipari foglalkozás keretében előállított termékek” szövegrész helyébe a „Borotválkozás
előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való
készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, szépség- vagy testápolószerek;
helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is kivéve: kézműipari termék”
25.
1. melléklet f ) pontjába fogalt táblázatot követő mondatban a „bruttó súlya” szövegrész helyébe a „bruttó
tömege”, a „teljesítmény felvétele” szövegrész helyébe az „elektromos teljesítmény felvétele”,
26.
1. melléklet g) pontjába foglalt táblázat B oszlop 2. mezőjében az „Újrafutózott vagy használt gumi
légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, kivéve a 4012 90 30; 4012 90 90 alá tartozó termékeket”
szövegrész helyébe az „Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs
kivéve: a 4012 90 30 és 4012 90 90 vtsz. alá tartozó termék, továbbá a kerékpár gumiabroncs”
szöveg lép.
24. §

(1) Hatályát veszti a Ktdt.
1.
2. § 1., 3., 16., 22. és 23. pontja;
2.
10/A. § (2) bekezdése;
3.
16/A. § (9) bekezdése;
4.
29/A. § (22) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Ktdt. 1. melléklet
1.
első mondata;
2.
b) pontjába foglalt táblázat 15–18. sora.

25. §		
Ez a törvény 2016. január 1-jén lép hatályba.
26. §		
E törvény tervezetének
a)
a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok
terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48//EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke, és
b)
a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése
szerinti bejelentése megtörtént.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke
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1. melléklet a 2015. évi CLXVIII. törvényhez
„3. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez

Az egyéni hulladékkezelést teljesítőkre vonatkozó egyes termék- és anyagáramok termékdíj tételeinek
meghatározása
Egy termékdíjköteles termék- és anyagáramban az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett teljesítési hányada
qe, az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet országos átlagos teljesítési hányada qáhksz, az adott termék- és
anyagáramra jellemző felső hasznosítási arány pedig qf.
1. A qf és qáhksz értékeket 2012. évtől az alábbi táblázat tartalmazza:
a)

Akkumulátor

1.

A

B

Termékáram

qf felső hasznosítási arány

C
qáhksz állami hulladékgazdálkodást
közvetítő szervezet országos átlagos
teljesítési hányad

2.

Elektrolittal feltöltött akkumulátor

0,85

0,85

3.

Elektrolittal fel nem töltött akkumulátor

0,85

0,85

b)

Csomagolószer
ba)
Csomagolószer (kivéve kereskedelmi csomagolószer)

1.

A

B

Anyagáram

qf felső hasznosítási arány

C
qáhksz állami hulladékgazdálkodást
közvetítő szervezet országos átlagos
teljesítési hányad

2.

Műanyag- a műanyag bevásárló-reklám
táska kivételével

0,65

0,25

3.

Műanyag bevásárló-reklám táska

0,65

0,15

4.

Társított (kivéve társított rétegzett
italkarton)

0,65

0,40

5.

Társított rétegzett italkarton

0,65

0,20

6.

Fém

0,65

0,60

7.

Papír

0,65

0,65

8.

Fa, természetes alapú anyag

0,65

0,15

9.

Üveg

0,65

0,60

10.

Egyéb

0,65

0,25

A

B

C

Anyagáram

qf felső hasznosítási arány

bb)

Kereskedelmi csomagolószer

1.

qáhksz állami hulladékgazdálkodást
közvetítő szervezet országos átlagos
teljesítési hányad

2.
c)

Fém

0,65

0,17

A

B

C

Termékáram

qf felső hasznosítási arány

Elektromos, elektronikai berendezés

1.

qáhksz állami hulladékgazdálkodást
közvetítő szervezet országos átlagos
teljesítési hányad

2.

Nagygépek

0,65

0,41

3.

Kisgépek

0,65

0,20
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4.

Információs (IT) és távközlési
berendezések, kivéve a
rádiótelefon-készülék

0,65

0,36

5.

Szórakoztató elektronikai cikkek

0,65

0,32

6.

Elektromos és elektronikus barkácsgépek,
szerszámok, kivéve a helyhez kötött,
nagyméretű ipari szerszámok

0,65

0,06

7.

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

0,65

0,05

8.

Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő
eszközök

0,65

0,05

9.

Adagoló automaták

0,65

0,06

10.

Rádiótelefon-készülék

0,65

0,36

d)

Gumiabroncs

1.

A

B

C

Termékáram

qf felső hasznosítási arány

qáhksz állami hulladékgazdálkodást
közvetítő szervezet országos átlagos
teljesítési hányad

2.

Gumiabroncs

0,75

0,75

2. A termékdíj meghatározása:
Az egyéni teljesítő által az adott termék- és anyagáram esetén fizetendő termékdíjat az alábbi általános formula
határozza meg:
T=R+E1+K1
ahol
T a megfizetendő fajlagos termékdíj,
R a megfizetendő fajlagos rendszerirányítási alapköltség,
E1 a megfizetendő fajlagos externális költség,
K1 pedig a megfizetendő fajlagos kezelési költség.
3. Fajlagos rendszerirányítási alapköltség
A megfizetendő fajlagos rendszerirányítási alapköltség (R) mértékét a különféle termékdíjköteles termék- és
anyagáramok esetén az alábbi táblázat tartalmazza:
a)

Akkumulátor

1.

A

B

Termékáram

Fajlagos rendszerirányítási alapköltség
(Ft/kg)

2.

Elektrolittal feltöltött akkumulátor

44

3.

Elektrolittal fel nem töltött akkumulátor

44

b)

Csomagolószer
ba)
Csomagolószer (kivéve kereskedelmi csomagolószer)

1.

A

B

Anyagáram

Fajlagos rendszerirányítási alapköltség
(Ft/kg)

2.

Műanyag- a műanyag bevásárló-reklám táska
kivételével

34

3.

Műanyag bevásárló-reklám táska

4.

Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)

34

5.

Társított rétegzett italkarton

12

1300
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6.

Fém

12

7.

Papír

16

8.

Fa, természetes alapú anyag

14

9.

Üveg

12

10.

Egyéb

34

bb)

Kereskedelmi csomagolószer

1.

A

B

Anyagáram

Fajlagos rendszerirányítási alapköltség
(Ft/kg)

2.
c)

Fém

160

Elektromos, elektronikai berendezés

1.

A

B

Termékáram

Fajlagos rendszerirányítási alapköltség
(Ft/kg)

2.

Nagygépek

34

3.

Kisgépek

34

4.

Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve
a rádiótelefon-készülék

34

5.

Szórakoztató elektronikai cikkek

68

6.

Elektromos és elektronikus barkácsgépek,
szerszámok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű
ipari szerszámok

34

7.

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

34

8.

Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

34

9.

Adagoló automaták

68

10.

Rádiótelefon-készülék

160

d)

Gumiabroncs

1.

A

B

Termékáram

Fajlagos rendszerirányítási alapköltség
(Ft/kg)

2.

Gumiabroncs

35

4. Externális költség
A megfizetendő externális költség (E1) számítása a qe<qf esetben az

	
  

képlet szerint történik, minden más esetben E1 = 0. A képletben szereplő E fajlagos externális alapköltség értékét
a különféle termékdíjköteles termék- és anyagáramok esetén az alábbi táblázat tartalmazza:
a)

Akkumulátor

1.

A

B

Termékáram

Fajlagos externális alapköltség
(Ft/kg)

2.

Elektrolittal feltöltött akkumulátor

24

3.

Elektrolittal fel nem töltött akkumulátor

24
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b)

Csomagolószer
ba)
Csomagolószer (kivéve kereskedelmi csomagolószer)

1.

A

B

Anyagáram

Fajlagos externális alapköltség
(Ft/kg)

2.

Műanyag- a műanyag bevásárló-reklám táska
kivételével

24

3.

Műanyag bevásárló-reklám táska

774

4.

Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)

24

5.

Társított rétegzett italkarton

7

6.

Fém

8

7.

Papír

4

8.

Fa, természetes alapú anyag

4

9.

Üveg

6

10.

Egyéb

24

bb)

Kereskedelmi csomagolószer

1.

A

B

Anyagáram

Fajlagos externális alapköltség
(Ft/kg)

2.
c)

Fém

120

Elektromos, elektronikai berendezés

1.

A

B

Termékáram

Fajlagos externális alapköltség
(Ft/kg)

2.

Nagygépek

24

3.

Kisgépek

24

4.

Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve
a rádiótelefon-készülék

24

5.

Szórakoztató elektronikai cikkek

46

6.

Elektromos és elektronikus barkácsgépek,
szerszámok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű
ipari szerszámok

24

7.

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

24

8.

Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

24

9.

Adagoló automaták

46

10.

Rádiótelefon-készülék

120

d)

Gumiabroncs

1.

A

B

Termékáram

Fajlagos externális alapköltség
(Ft/kg)

2.

Gumiabroncs

34

5. Kezelési költség
A megfizetendő kezelési költség (K1) számítása a qe<qáhksz<qf esetben a
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Képlettel történik, a qe<qáhksz és qáhksz=qf esetben a

	
  

minden más esetben K1=0. A képletben szereplő K fajlagos kezelési alapköltség értékét a különféle termékdíjköteles
termék- és anyagáramok esetén az alábbi táblázat tartalmazza:
a)

Akkumulátor

1.

A

B

Termékáram

Fajlagos kezelési alapköltség
(Ft/kg)

2.

Elektrolittal feltöltött akkumulátor

20

3.

Elektrolittal fel nem töltött akkumulátor

20

b)

Csomagolószer
ba)
Csomagolószer (kivéve kereskedelmi csomagolószer)
1.

A

B

Anyagáram

Fajlagos kezelési alapköltség
(Ft/kg)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Műanyag- a műanyag bevásárló-reklám táska
kivételével
Műanyag bevásárló-reklám táska
Társított (kivéve társított rétegzett italkarton)
Társított rétegzett italkarton
Fém
Papír
Fa, természetes alapú anyag
Üveg
Egyéb
bb)

30
30
30
10
10
5
10
10
30

Kereskedelmi csomagolószer

1.

A

B

Anyagáram

Fajlagos kezelési alapköltség
(Ft/kg)

2.
c)

Fém

100

Elektromos, elektronikai berendezés

1.

A

B

Termékáram

Fajlagos kezelési alapköltség
(Ft/kg)

2.

Nagygépek

30

3.

Kisgépek

30

4.

Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve a
rádiótelefon-készülék

30

5.

Szórakoztató elektronikai cikkek

70

6.

Elektromos és elektronikus barkácsgépek,
szerszámok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű
ipari szerszámok

15

7.

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

15

8.

Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

15

9.

Adagoló automaták

70

10.

Rádiótelefon-készülék

100
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d)

Gumiabroncs

1.

A

B

Termékáram

Fajlagos kezelési alapköltség
(Ft/kg)

2.

Gumiabroncs

30
„

2. melléklet a 2015. évi CLXVIII. törvényhez
„4. melléklet a 2011. évi LXXXV. törvényhez

Termékdíjátalány fizetés választása esetén a gépjárművek termékdíjköteles termék alkotórészeinek,
tartozékainak átalagos tömege és az átalánydíj összege
A

1.

Vtsz. és HR alszám, megnevezés

B

C

a)

b)

c)

d)

akkumulátor

gumiabroncs

kenőolaj

elektromos,

átalány-

(kg/db)

(kg/db)

(kg/db)

elektronikai

termékdíj

berendezés

(Ft/db)

(kg/db)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

8703 21 Más szikragyújtású,
dugattyús, belső égésű motorral
működő jármű legfeljebb 1 000 cm3
hengerűrtartalommal

10

25

7

17

4 000

8703 22 Más szikragyújtású, dugattyús,
belső égésű motorral működő jármű
1 000 cm3-t meghaladó, de legfeljebb
1 500 cm3 hengerűrtartalommal

13

35

9

20

5 000

8703 23 Más szikragyújtású, dugattyús,
belső égésű motorral működő jármű
1 500 cm3-t meghaladó, de legfeljebb
3 000 cm3 hengerűrtartalommal

15

40

11

23

6 000

8703 24 Más szikragyújtású, dugattyús,
belső égésű motorral működő
jármű 3 000 cm3-t meghaladó
hengerűrtartalommal

15

45

11

35

7 000

8703 31 Más kompressziós gyújtású,
dugattyús, belső égésű (dízel vagy
féldízel) motorral működő legfeljebb
1 500 cm3 hengerűrtartalommal

18

35

7

17

5 000

8703 32 Más kompressziós gyújtású,
dugattyús, belső égésű (dízel vagy
féldízel) motorral működő 1 500 cm3-t
meghaladó, de legfeljebb 2 500 cm3
hengerűrtartalommal

20

40

9

22

6 000

8703 33 Más kompressziós gyújtású,
dugattyús, belső égésű (dízel vagy
féldízel) motorral működő 2 500 cm3-t
meghaladó hengerűrtartalommal

22

45

11

30

7 000

8703 90 Más (elektromotoros motorral,
más)

12

40

2

60

7 000

21636

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 172. szám

10.

11.

12.

13.

14.

8711 10 Motorkerékpár (beleértve
a segédmotoros kerékpárt [moped]
is), oldalkocsival is; legfeljebb 50 cm3
hengerűrtartalmú, dugattyús, belső
égésű motorral működő

3

6

1

2

1 000

8711 20 Motorkerékpár (beleértve a
segédmotoros kerékpárt [moped] is),
oldalkocsival is; 50 cm3-t meghaladó, de
legfeljebb 250 cm3 hengerűrtartalmú,
dugattyús, belső égésű motorral működő

4

10

2

6

1 500

8711 30 Motorkerékpár (beleértve a
segédmotoros kerékpárt [moped] is),
oldalkocsival is; 250 cm3-t meghaladó,
de legfeljebb 500 cm3 hengerűrtartalmú,
dugattyús, belső égésű motorral működő

4

10

3

10

2 000

8711 40 Motorkerékpár (beleértve a
segédmotoros kerékpárt [moped] is),
oldalkocsival is; 500 cm3-t meghaladó,
de legfeljebb 800 cm3 hengerűrtartalmú,
dugattyús, belső égésű motorral működő

4

11

4

14

2 500

8711 50 Motorkerékpár (beleértve a
segédmotoros kerékpárt [moped] is),
oldalkocsival is; 800 cm3-t meghaladó
hengerűrtartalmú, dugattyús, belső
égésű motorral működő

4

14

5

18

3 000

„

2015. évi CLXIX. törvény
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról*

1. §

(1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 8. §-a
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az 575/2013/EU rendelet 4. cikk (1) bekezdés 39. pontjától eltérően az (1) bekezdés alkalmazása során
az MFB Zrt. tekintetében nem minősül ügyfélcsoportnak azoknak az ügyfeleknek a köre, amely ügyfelek kizárólag
az MFB Zrt.-vel fennálló kapcsolatukra tekintettel képeznének egyetlen kockázati tényezőt.”
(2) Az MFB tv. 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az 575/2013/EU rendelet 114–134. cikkétől eltérően az MFB Zrt. esetében a hazai pénznemben denominált,
uniós forrásokból alapok alapját végrehajtó szervezetként finanszírozott kitettségekhez 0%-os kockázati súlyt kell
rendelni.”

2. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 3-i ülésnapján fogadta el.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelete
a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 1., 3., 5., 6., 8. és 11. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed:
a)
a 3000 GHz-ig terjedő rádióspektrumon belüli frekvenciasávok
aa)
rádiószolgálatok számára, valamint polgári, nem polgári és együttes célú felhasználásra történő
felosztására,
ab)
rádiószolgálatok, rádióalkalmazások számára történő felhasználásának előkészítésére, megnyitására,
korlátozására,
ac)
felhasználási szabályainak meghatározására, beleértve a rádiórendszerek frekvenciagazdálkodási
követelményeit, a rádióberendezések frekvenciagazdálkodási jellemzőit, valamint az egyedi
engedélyezéssel és frekvenciahasználattal kapcsolatos sávhasználati feltételeket,
ad)
nagyfrekvenciás berendezések általi igénybevételének meghatározására,
b)
a frekvenciát igénylő, használó, magyarországi felhasználás céljából rádióberendezést, nagyfrekvenciás
berendezést gyártó, importáló, belföldi forgalomba hozó, forgalmazó természetes személyekre, jogi
személyekre és jogi személyiség nélküli szervezetekre,
c)
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: NMHH) és az NMHH Hivatalára (a továbbiakban:
Hivatal).
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a műsorszórási célú frekvenciák frekvenciaelosztási módjára.

2. Értelmező rendelkezések
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
  1. 1. típusú harmonizált NATO-sáv: olyan frekvenciasáv, amely a NATO európai tagállamaiban általában katonai
használatú;
  2. 2. típusú harmonizált NATO-sáv: olyan frekvenciasáv, amely a NATO európai tagállamaiban katonai használatra
tervezett;
  3. 3. típusú harmonizált NATO-sáv: olyan frekvenciasáv, amelyet a NATO európai tagállamaiban lehetséges
katonai használatú frekvenciasávként azonosítottak;
  4. adaptív rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely a csatorna minőségének megfelelően változtatja
rádiótechnikai jellemzőit;
  5. adás: rádió-adóállomás által előállított sugárzás, vagy a sugárzás előállítása;
  6. adásmód: egy adás jellemzőinek összessége, úgymint a fő vivőhullám modulációs módja, a moduláló jel
természete, a továbbítandó információ típusa és egyes esetekben más kiegészítő jellemzők, melyeknek
mindegyikét szabványosított kódjelek együttesével látják el;
  7. aktív beültethető orvostechnikai eszköz: minden olyan aktív orvostechnikai eszköz, amelynek rendeltetése,
hogy teljes egészében vagy részben, sebészeti vagy más orvosi úton az emberi testbe vagy orvosi
beavatkozás révén természetes testnyílásba helyezzék, és a beavatkozást követően a helyén maradjon;
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aktív érzékelő: a műholdas Föld-kutató szolgálatban vagy az űrkutatási szolgálatban használt olyan
mérőműszer, amelynek segítségével rádióhullámok adása és vétele révén információ nyerhető;
aktív orvosi implantátum: minden olyan aktív beültethető orvostechnikai eszköz rádióhullámokat használó
része, amelynek rendeltetése, hogy teljes egészében vagy részben, sebészeti vagy orvosi úton az emberi
testbe vagy egy állat testébe helyezzék, valamint adott esetben ennek külső kiegészítő berendezése;
állandóhelyű állomás: az állandóhelyű szolgálat állomása;
állandóhelyű szolgálat: meghatározott állandó pontok között létrehozott rádiótávközlési szolgálat;
állandó telephelyű állomás: olyan állomás, amely előre meghatározott telepítési helyen üzemelhet;
állatba ültethető eszköz: állat testébe ültetett, diagnosztikai funkciókat vagy gyógykezelés célba juttatását
szolgáló adókészülék;
állomás: egy vagy több adó- vagy vevőberendezés vagy adó- és vevőberendezés-csoport a tartozékokkal
együtt, valamely rádiótávközlési szolgálatnak vagy a rádiócsillagászati szolgálatnak egy adott helyen történő
megvalósítása céljából; a fogalom magában foglalja a következő állomásokat: állandóhelyű állomás, állandó
telephelyű állomás, amatőrállomás, átjátszóállomás, bázisállomás, bázis földi állomás, fedélzeti BTS, fedélzeti
távközlő állomás, felhasználói állomás, fix állomás, földfelszíni állomás, földi állomás, földi mozgóállomás,
földi mozgó földi állomás, gyűjtőállomás, hajóállomás, hajó földi állomás, hajóvészadó, HAPS, helyhez kötött
állomás, helyhez kötött földi állomás, HEST, hiteles frekvenciák és órajelek állomása, kikötői állomás, kísérleti
állomás, koordinált állomás, központi állomás, központi földi állomás, légiforgalmi állomás, légiforgalmi földi
állomás, légijármű állomás, légijármű földi állomás, LEST, markeradó, mentőjármű állomás, mozgóállomás,
mozgó földi állomás, műsorszóró állomás, parti állomás, parti földi állomás, rádiócsillagászati állomás,
rádió-irányadó állomás, rádió-iránymérő állomás, rádiólokációs helyhez kötött állomás, rádiólokációs
mozgóállomás, rádiómeghatározó állomás, rádiónavigációs helyhez kötött állomás, rádiónavigációs
mozgóállomás, SNG, szerencsétlenségek helyét jelző műholdas rádióbója, szerencsétlenségek helyét jelző
rádióbója állomás, űrállomás, változó telephelyű állomás, végfelhasználói állomás, VSAT;
általános alkalmazás: alkalmazástól és rendeltetéstől függetlenül minden olyan SRD alkalmazás – így
különösen távmérő, távirányító, riasztó, általános adatátviteli alkalmazás –, amely teljesíti az adott
frekvenciasáv tekintetében meghatározott műszaki feltételeket;
általános többpont rendszer: az állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan rádiótávközlő rendszer,
amelyben a felhasználói állomások mindegyike kapcsolódik a központi állomáshoz, és a rendszerben vannak
olyan felhasználói állomások, amelyek között közvetlen rádiókapcsolat is lehetséges;
amatőrállomás: az amatőrszolgálat állomása;
amatőrszolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek célja az önképzés, az információcsere, a műszaki
kutatás, és amelyet erre szabályszerűen felhatalmazott amatőrök végeznek, akik a rádiótechnikával csak
személyes érdeklődésből és anyagi érdek nélkül foglalkoznak;
antennanyereség: egy veszteségmentes vonatkoztatási antenna bemenetén szükséges teljesítmény és
az adott antenna bemenetére juttatott teljesítmény – általában decibelben kifejezett – aránya, amely mellett
a két antenna egy adott irányban azonos térerősséget vagy azonos felületi teljesítménysűrűséget hoz létre
azonos távolságban; amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az antennanyereség a fő sugárzási
irányra vonatkozik; az antennanyereség egy meghatározott polarizációra is értelmezhető; a választott
vonatkoztatási antennától függően megkülönböztetjük az alábbi antennanyereségeket:
a)
izotrop vagy abszolút nyereség (Gi), amikor a vonatkoztatási antenna egy térben elszigetelt izotrop
antenna,
b)
félhullámú dipólra vonatkoztatott nyereség (Gd), amikor a vonatkoztatási antenna egy térben
elszigetelt olyan félhullámú dipól, amelynek egyenlítői síkja tartalmazza az adott irányt,
c)
rövid függőleges antennára vonatkoztatott nyereség (Gv), amikor a vonatkoztatási antenna egy
olyan egyenes vezető, amely jóval rövidebb a negyedhullámhossznál, és az adott irányt tartalmazó
tökéletesen vezető síkra merőlegesen helyezkedik el;
anyagérzékelő eszköz: a rádiómeghatározás alkalmazását lehetővé tevő eszköz, amelyet egy
anyagszerkezetben található tárgyak helyzetének meghatározása vagy egy anyag fizikai jellemzőinek
megállapítása céljából terveztek;
átjátszóállomás: olyan központi szerepet betöltő állomás, amely a rádiós elérhetőségén belül lehetőséget
biztosít a hálózat állomásai közötti rádiókapcsolat létrejöttéhez, és nem elektronikus átviteli végpont;
átlagos EIRP: a legnagyobb teljesítménynek megfelelő átviteli löket időtartamára átlagolt EIRP, amennyiben
létezik adóteljesítmény-szabályozás;
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átlagos EIRP-sűrűség: az átlagos teljesítmény adott felbontási sávszélességgel, RMS érzékelővel mérve, és
adott időtartamon átlagolva;
átlagteljesítmény: egy rádió-adóberendezésnél annak a teljesítménynek az átlaga, amelyet egy
adóberendezés normál üzemi feltételek mellett a moduláció legkisebb frekvenciájú összetevőjének
periódusidejéhez képest elegendően hosszú időintervallum alatt az antennatápvonalra juttat;
autósmozi alkalmazás: a nézők által jellemzően autórádióval, mint vevőberendezéssel mozihangosítás
céljából igénybe vett PMSE alkalmazás, amelyben a mozifilm hangjának átvitelét egy FM adóállomás
biztosítja;
bázisállomás: a földi mozgószolgálat helyhez kötött állomása;
bázis földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas földi
mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján vagy egy meghatározott
területén belül helyezkedik el, és a műholdas földi mozgószolgálat modulációs összeköttetésének
biztosítására szolgál;
belföldi vízi út: a víziközlekedésről szóló törvény alapján meghatározott, nemzeti vagy az ország határain belül
lévő nemzetközi vízi út;
beltér: épületek belső tere vagy egyéb belső terek, ahol az árnyékolás általában biztosítja a szükséges
mértékű csillapítást ahhoz, hogy a többi állomást megvédje a káros zavarástól, illetve elősegítse a más
rádiószolgálatokkal történő megosztást;
belvízi mozgószolgálat: olyan tengeri mozgószolgálat, amely belföldi vízi utakra terjed ki;
BFWA rendszer: az állandóhelyű szolgálatban működő BWA rendszer;
biztonsági szolgálat: minden olyan rádiótávközlési szolgálat, amelyet állandóan vagy időszakosan az emberi
élet védelme és a javak megóvása érdekében üzemeltetnek;
blokkgazdálkodás: gazdálkodás egy frekvenciablokk frekvenciáival a frekvenciahasználatra vonatkozó
jogszabályi és egyedi engedélyben foglalt keretek között, amely magában foglalja a rádióberendezés,
rádiórendszer tervezését, telepítését és üzemben tartását a frekvenciablokkot tartalmazó sávban e rendelet
szerint üzemelő más alkalmazások figyelembevételével, amelynek keretében a Hivatal a rádióberendezés,
rádiórendszer tervezését, telepítését előzetesen nem vizsgálja;
BMA: az elektromágneses mezőben fellépő torzulást érzékelő olyan eszköz alkalmazása, amelyet egy épület
szerkezetében található tárgyak helyzetének meghatározása vagy egy építőanyag fizikai jellemzőinek
megállapítása céljából terveztek;
BWA rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói
állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és az állomások közötti távközlés szélessávú átviteli
sebességgel történik;
CGC: a műholdas mozgószolgálati rendszer szerves része, amely – a mozgó földi állomásokkal összeköttetést
megvalósító – helyhez kötött földi telepítésű állomásokból áll annak érdekében, hogy javuljon a műholdas
mozgószolgálati rendszer elérhetősége azokban a – rendszer műholdjának vagy műholdjainak fedési
körzetében található – földrajzi térségekben, ahol az egy vagy több űrállomással való összeköttetés nem
biztosítható a szükséges minőségben;
civil önvédelmi szervezet: a polgárőrségről szóló törvényben vagy az egyesülési jogról szóló törvényben
meghatározott szervezeti formában létrehozott, a lakosság élet- és vagyonvédelmének biztosítása érdekében
létesült szervezet;
CT: elektronikus hírközlő hálózat azon földi mozgószolgálati része, amelynek bázisállomásai közvetlenül
csatlakoznak a nyilvános telefonhálózathoz;
csoportkommunikációs igény: természetes személyek kivételével a frekvenciafelhasználók csoporton belüli és
csoportok közötti kommunikációs igénye;
csoportkommunikációs rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely állandóhelyű és földi mozgószolgálati
csoportkommunikációs igényeket elégít ki, és amely az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat alkalmazásai
számára egyaránt kijelölt frekvenciasávban üzemel;
csúcs EIRP-sűrűség: a legmagasabb átlagos kisugárzott teljesítmény frekvenciája körüli 50 MHz-es
sávszélességen belül előforduló legmagasabb adásszint; ha az értéket x MHz sávszélességen mérik, akkor ezt
a szintet 20lg(50/x) dB tényezővel kell csökkenteni;
csúcsteljesítmény: egy rádió-adóberendezésnél annak a teljesítménynek az átlaga, amelyet egy
adóberendezés normál üzemi feltételek mellett a modulációs burkológörbe maximális amplitúdójának
megfelelő rádiófrekvenciás periódus alatt az antennatápvonalra juttat;
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duplex rendszer: duplex üzemmódban működő rádiótávközlő rendszer;
duplex távolság: duplex rendszer állomásánál az adási és a vételi frekvencia különbsége;
duplex üzemmód: olyan üzemmód, amelynél az átvitel a távközlési csatornán mindkét irányban egyidejűleg
lehetséges;
egyedi engedély: a frekvenciakijelölés és a rádióengedély;
egyedi vétel: a műholdas műsorszóró szolgálat űrállomása adásainak vétele egyszerű házi berendezésekkel,
különösen kisméretű antennákkal ellátott berendezésekkel;
egyoldalsávos adás: csak a két oldalsáv egyikét tartalmazó amplitúdómodulált adás;
EIRP: az antennára juttatott teljesítmény és az adott irányban az izotrop antennára vonatkoztatott nyereség
(izotrop vagy abszolút nyereség) szorzata;
elfoglalt sávszélesség: az a frekvenciasáv-szélesség, amelynél az alsó frekvenciahatár alatt, illetve
a felső frekvenciahatár felett kisugárzott átlagteljesítmények egyenként egyenlőek az adott adás teljes
átlagteljesítményének adott β/2 százalékértékével; ha a kérdéses adásmódra vonatkozóan ITU R-ajánlás
másképpen nem rendelkezik, a β/2 értékét 0,5%-ra kell felvenni;
elsődleges radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről
visszaverődő rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;
elsősorban katonai használat: adott frekvenciasávba tartozó rádióalkalmazás használata főként a honvédség,
valamint a NATO felhasználók által;
ERP: az antennára juttatott teljesítmény és az antenna félhullámú dipólra vonatkoztatott nyereségének
szorzata egy adott irányban;
fedélzeti BTS: a légijármű fedélzetén elhelyezett egy vagy több mobilhírközlési állomás, amely a GSM 1800
MCA rendszerek használatát támogatja;
fedélzeti távközlő állomás: a tengeri mozgószolgálat kis teljesítményű mozgóállomása, amelyet hajófedélzeti
belső távközlésre, mentési gyakorlatok vagy műveletek alatt a hajó és mentőcsónakjai vagy mentőtutajai
közötti távközlésre, vontatott vagy tolt hajócsoportokon belüli távközlésre, valamint kötélkezelési és kikötési
utasítások továbbítására használnak;
félduplex rendszer: félduplex üzemmódban működő rádiótávközlő rendszer;
félduplex üzemmód: olyan üzemmód, amelynél a távközlési csatorna egyik végén szimplex üzemmód, másik
végén duplex üzemmód valósul meg;
felhasználói állomás: a rádiótávközlő rendszer olyan állomása, amely rádiótávközlő végberendezéssel üzemel;
felhasználói gazdálkodás: a frekvenciák és frekvenciasávok, az alkalmazott rádióberendezések használatának,
valamint a működési terület – rádióengedélyben megadott feltételek melletti – a nem polgári célú
frekvenciafelhasználó általi tervezése és a rádiórendszer ennek alapján történő üzemeltetése;
felosztás: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény értelmező rendelkezéseiben meghatározott
frekvenciafelosztás fogalommal azonos;
fix állomás: a mozgószolgálat olyan állandó telephelyű állomása, amely sem átjátszó, sem egyéb központi
feladatot nem lát el;
földfelszíni állomás: földfelszíni rádiótávközlést biztosító állomás;
földfelszíni rádiótávközlés: az űrtávközlésen és a rádiócsillagászaton kívül minden más rádiótávközlés;
földi állomás: a Föld felszínén vagy a Föld légkörének központi részében elhelyezett olyan állomás, amelynek
az a rendeltetése, hogy összeköttetést teremtsen:
a)
egy vagy több űrállomással, vagy
b)
egy vagy több ugyanolyan állomással, egy vagy több reflektáló műhold vagy más űrbeli tárgy
segítségével;
földi mozgóállomás: a földi mozgószolgálat mozgóállomása, amely egy ország vagy földrész földrajzi határain
belül földfelszíni mozgásra képes;
földi mozgó földi állomás: a műholdas földi mozgószolgálat mozgó földi állomása, amely egy ország vagy
földrész földrajzi határain belül földfelszíni mozgásra képes;
földi mozgószolgálat: bázisállomások és földi mozgóállomások között vagy földi mozgóállomások között
létrehozott mozgószolgálat;
frekvenciafelhasználás: rádiótávközlési és rádiócsillagászati célból rádiófrekvenciás jelek előállítása,
kisugárzása és vétele;
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frekvenciafelhasználó: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely rádiótávközlési célból rádiófrekvenciás jeleket állít elő, vagy rádiófrekvenciás jeleket
kisugároz, vagy rádióberendezést üzemben tart;
frekvenciahasználat jellege: kizárólagos, megosztott vagy közös a kizárólagos használatú frekvenciára,
a megosztott használatú frekvenciára és a közös használatú frekvenciára vonatkozó meghatározások szerint;
frekvenciakiosztási terv: a rádióalkalmazásra vonatkozó frekvenciasáv-használati, illetve csatornaelrendezési
terv, amelyet nemzetközi vonatkozásban az arra illetékes értekezlet, nemzeti vonatkozásban a Hivatal fogad el;
frekvenciatűrés: a kijelölt frekvencia és az adás által elfoglalt frekvenciasáv sávközépi frekvenciája között, vagy
az adás vonatkoztatási frekvenciája és jellemző frekvenciája között megengedhető – milliomod részekben
vagy hertzben kifejezett – legnagyobb eltérés;
FWA rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói
állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és amelyben a felhasználói állomások csak állandó
telephelyűek lehetnek;
geostacionárius műhold: olyan geoszinkron műhold, amelynek kör alakú keringési pályája a Föld egyenlítői
síkjában fekszik, keringési iránya megegyezik a Föld forgási irányával, és amely következésképpen a Földhöz
képest mozdulatlan marad; vagy olyan geoszinkron műhold, amely a Földhöz képest megközelítőleg
mozdulatlan marad;
geostacionárius műholdpálya: olyan geoszinkron műhold keringési pályája, amelynek kör alakú keringési
pályája a Föld egyenlítői síkjában fekszik, és keringési iránya megegyezik a Föld forgási irányával;
geoszinkron műhold: a Föld olyan műholdja, amelynek keringési ideje egyenlő a Föld saját tengelye körüli
forgásának periódusidejével;
gépjármű: olyan motorral hajtott, önállóan mozgásképes, legalább négykerekű, teljes, befejezett vagy nem
teljes jármű, melynek legnagyobb tervezett sebessége meghaladja a 25 km/h-t, beleértve annak pótkocsiját,
amely önálló hajtással nem rendelkező kerekes jármű, és amelyet arra terveztek, gyártottak, hogy gépjármű
vontassa;
GSM rendszer: elektronikus hírközlő hálózat, amely megfelel a GSM nemzeti szabványoknak, különösen
az MSZ EN 301 502-nek és az MSZ EN 301 511-nek, vagy az azokkal egyenértékű előírásoknak;
gyűjtőállomás: az állandóhelyű szolgálat olyan központi állomása, amely csak vételre szolgál;
hajóállomás: a tengeri mozgószolgálat nem állandó jelleggel kikötött hajó fedélzetén elhelyezett
mozgóállomása, a mentőjármű állomás kivételével;
hajó-bázisállomás: hajón elhelyezett olyan mobil pikocella, amely támogatja a 880–915/925–960 MHz, illetve
az 1710–1785/1805–1880 MHz sávban működő GSM-szolgáltatásokat;
hajó földi állomás: a műholdas tengeri mozgószolgálat hajó fedélzetén elhelyezett mozgó földi állomása;
hajók mozgásával kapcsolatos szolgálat: a kikötői műveletek szolgálatától különböző, parti állomások és
hajóállomások között vagy hajóállomások között létrehozott biztonsági szolgálat a tengeri mozgószolgálaton
belül, amelynek célja kizárólag a hajók mozgására vonatkozó közlemények továbbítása; e szolgálatból
kizártak a nyilvános levelezés jellegű közlemények;
hajóvészadó: a hajó olyan adóállomása, amely kizárólag vészfrekvencián, vészjelzési, sürgősségi vagy
biztonsági célokra használható;
hallássegítő eszköz: rendszerint egy vagy több rádióadót, valamint egy vagy több rádióvevőt magában
foglaló rádiótávközlő rendszer, amely lehetővé teszi a hallási fogyatékkal élők számára, hogy növeljék
hallóképességüket;
HAPS: olyan állomás, amely 20−50 km magasságban és a Földhöz képest meghatározott, állandó helyzetű
névleges pontban lévő hordozón helyezkedik el;
hatósági frekvenciajegyzék: olyan, jegyzékben foglalt frekvenciakijelölési terv, amely az adott rádióalkalmazás
tekintetében az illetékes hatósággal való szükség szerinti egyeztetés alapján készült, és amelyet a Hivatal
az NMHH internetes honlapján tesz közzé;
HDFSS: a műholdas állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan szélessávú rádióalkalmazás, amelyet
megvalósító rendszeren belül kis antennamérettel rendelkező, nagyszámú nem koordinált földi állomás
üzemel;
helyhez kötött állomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál;
helyhez kötött földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas
mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján vagy egy meghatározott
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területén belül helyezkedik el, és a műholdas mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására
szolgál;
HEST: a 10,7−12,75 GHz vagy a 19,7−20,2 GHz sávban (űr–Föld irány) és a 14−14,25 GHz vagy a 29,5−30 GHz
sávban (Föld–űr irány) műholdas rendszer irányítása alatt működő, digitális átvitelt biztosító olyan nem
koordinált földi végfelhasználói állomás, amelynek EIRP-je nagyobb 34 dBW-nál, de nem lépi túl a 60 dBW
értéket;
híranyagátvitel: rádió- vagy televízióműsor szerkesztésére felhasználható hang- és képinformáció továbbítása
a stúdióba;
hiteles frekvenciák és órajelek állomása: a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálatának állomása;
hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely tudományos, műszaki és egyéb
célokra mindenki által vehető meghatározott frekvenciák, órajelek – vagy mindkettő – meghatározott nagy
pontosságú adásáról gondoskodik;
igazgatás: a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt
Alapokmányának és Egyezményének az 1994. évi kiotói, az 1998. évi minneapolisi, a 2002. évi marrakesh-i
és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezleteken történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
kihirdetéséről, valamint a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli
Értekezletén aláírt Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2011. évi XLV. törvénnyel kihirdetett
ITU Alapokmány mellékletének 1002. pontjában meghatározott fogalom;
ILS: olyan rádiónavigációs rendszer, amely a légijárművek részére közvetlenül leszállásuk előtt és annak
folyamán vízszintes és függőleges irányítást nyújt, és amely bizonyos meghatározott pontokon a földetérési
referenciapontig még megteendő távolságot jelzi;
ILS iránysávadója: a műszeres leszállító rendszerbe tartozó olyan vízszintes irányítást nyújtó rendszer,
amely jelzi a légijármű vízszintes eltérését a futópálya tengelyével meghatározott legkedvezőbb süllyedési
útvonaltól;
ILS siklópályaadója: a műszeres leszállító rendszerbe tartozó olyan függőleges irányítást nyújtó rendszer,
amely jelzi a légijármű függőleges eltérését a legkedvezőbb süllyedési útvonaltól;
induktív alkalmazás: a közeltéri kommunikációhoz az indukciós hurok rendszer mágneses terét felhasználó,
különösen gépjármű-indításgátlás, állatazonosítás, riasztórendszerek, kábelérzékelés, hulladékkezelés,
személyazonosítás, vezetéknélküli beszédátviteli összeköttetések, beléptető rendszerek, közelségérzékelők,
lopásgátló rendszerek (beleértve a rádiófrekvenciás indukciós lopásgátló rendszereket is), kézi eszközökre
történő adatátvitel, automatikus áruazonosítás, vezetéknélküli vezérlőrendszerek vagy automatikus
útdíjbeszedés céljára használt rádióalkalmazás;
ISM alkalmazás: olyan készülékek vagy berendezések működtetése, melyeket ipari, tudományos, orvosi,
háztartási vagy hasonló célra, a rádiófrekvenciás energia kis térben való előállítására és hasznosítására hoztak
létre, ide nem értve a távközlés területén történő alkalmazásokat;
ITS: a közúti közlekedési rendszerben alkalmazott rendszer és szolgáltatás, amely információs és
kommunikációs technológiákra épül, beleértve a közúti közlekedési rendszerek által alkalmazott
feldolgozást, vezérlést, helymeghatározást, kommunikációt és elektronikát;
jellemző frekvencia: egy adott adás könnyen azonosítható és mérhető frekvenciája; a vivőfrekvencia
megjelölhető ilyen frekvenciaként;
keringési pálya: valamely meghatározott vonatkoztatási rendszerhez viszonyítva egy olyan műhold vagy
más űrbeli tárgy súlypontja által leírt útvonal, amely túlnyomóan a természeti erők, főként a nehézségi erő
hatásának van alárendelve;
keskenysávú rendszer: legfeljebb 25 kHz csatorna-sávszélességű rádiótávközlő rendszer;
kikötői állomás: kikötői műveletek szolgálatának parti állomása;
kikötői műveletek szolgálata: parti állomások és hajóállomások között vagy hajóállomások között létrehozott
tengeri mozgószolgálat valamely kikötőben vagy annak közelében, amelynek célja olyan közlemények
továbbítása, amelyek kizárólag a hajók vezetésére, mozgására és biztonságára, valamint sürgős esetekben
személyek védelmére vonatkoznak; e szolgálatból kizártak a nyilvános levelezés jellegű közlemények;
kísérleti állomás: olyan állomás – ide nem értve az amatőrállomásokat –, amely a rádióhullámokat a tudomány
vagy a technika fejlesztése érdekében folytatott kísérletekhez használja;
kis kitöltési tényezőjű, nagy megbízhatóságú eszköz: olyan rádióberendezés, amely általában csekély
frekvenciahasználattal és a kis kitöltési tényezőjű spektrumhozzáférésre vonatkozó szabályokra támaszkodva
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igen megbízható spektrumhozzáférést és átvitelt biztosít a megosztott frekvenciasávokban; jellemző
felhasználási területe a riasztók és a szociális segélykérő rendszerek;
kis teljesítményű analóg FM-adó: a személyi használatú hangátviteli eszközök, különösen mobiltelefonok
és a gépjárműbe szerelt vagy otthoni szórakoztatóelektronikai rendszerek összekapcsolására szolgáló
rádióalkalmazás;
kitöltési tényező: annak a bármely egyórás időtartamon belüli időnek a százalékban kifejezett aránya, amely
alatt a rádióberendezés ténylegesen adás üzemmódban van;
kizárólag katonai használat: adott frekvenciasávba tartozó rádióalkalmazás használata csak a honvédség,
valamint a NATO felhasználók által;
kizárólagos használatú frekvencia: egyedi engedélyben megjelölt területen és időben, időbeli megosztás
nélkül, a Hivatal által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia;
koordinációs övezet: a koordináció szükségességének megállapításakor földfelszíni állomásokkal azonos
frekvenciasávban működő földi állomást vagy vevő földi állomásokkal azonos, mindkét irányban
felosztott frekvenciasávban működő adó földi állomást körülvevő olyan terület, amelyen kívül a zavarás
a megengedhető zavarás szintjét nem haladja meg és ezért koordinációra nincs szükség;
koordinációs távolság: a koordináció szükségességének megállapításakor földfelszíni állomásokkal azonos
frekvenciasávban működő földi állomástól vagy vevő földi állomásokkal azonos, mindkét irányban felosztott
frekvenciasávban működő adó földi állomástól adott azimutban mért olyan távolság, amelyen túl a zavarás
a megengedhető zavarás szintjét nem haladja meg és ezért koordinációra nincs szükség;
koordinált földi állomás: olyan, a Hivatal által engedélyezett földi állomás, amelynek telepítési és sugárzási
jellemzői a koordinációs övezetében korábban engedélyezett, legalább azonos szolgálati kategóriájú más
állomásokkal szemben, az azoknak okozott káros zavarás elkerülése érdekében le lettek egyeztetve;
közös használatú frekvencia: legalább kettő frekvenciafelhasználó által azonos területen, tetszőleges
időben igénybe vehető frekvencia, amelynek felhasználói forgalmi viszonyait a Hivatal nem szabályozza, és
a frekvenciafelhasználók egymás zavarásával szembeni védelmét nem biztosítja;
közösségi vétel: a műholdas műsorszóró szolgálat űrállomása adásainak vétele olyan, esetenként összetett
vevőberendezésekkel, amelyek az egyedi vételnél használtaknál nagyobb méretű antennákkal rendelkeznek
és rendeltetésük a nagyközönség egy azonos helyen lévő csoportja által, vagy egy behatárolt területet ellátó
elosztórendszer által történő használat;
központi állomás: pont-többpont és általános többpont rendszerek olyan állomása, amely ezen
rendszerek valamennyi felhasználói állomásával közvetlen vagy átjátszóállomás közvetítésével létrehozott
rádiókapcsolatban van; amennyiben a rendszer az alaphálózathoz vagy más rendszerhez csatlakozik,
a csatlakozás ezen állomás közvetítésével történik;
központi földi állomás: űrtávközlési szolgálat keretében működő olyan nagykapacitású, nagy antennaméretű
földi állomás, amely geostacionárius és nemgeostacionárius keringési pályájú műholdakhoz az egy- vagy
kétirányú információátvitelt biztosítja;
különleges szolgálat: más módon meg nem határozott olyan rádiótávközlési szolgálat, amely kizárólag
a nagyközönség meghatározott szükségleteinek kielégítését célozza, de a nyilvános levelezés számára nincs
megnyitva;
lábjegyzet: az RR frekvenciasávok felosztási táblázatának lábjegyzete;
légiforgalmi állomás: a légi mozgószolgálat helyhez kötött állomása, beleértve a hajó fedélzetén vagy
tengeren lévő mesterséges felületen elhelyezett állomást;
légiforgalmi földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas légi
mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján helyezkedik el, és a műholdas
légi mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;
légijármű állomás: a légi mozgószolgálat légijármű fedélzetén elhelyezett mozgóállomása, a mentőjármű
állomás kivételével;
légijármű földi állomás: a műholdas légi mozgószolgálat légijármű fedélzetén elhelyezett mozgó földi
állomása;
légi mozgószolgálat: légiforgalmi állomások és légijármű állomások között vagy légijármű állomások között
létrehozott mozgószolgálat, amelyben mentőjármű állomások is részt vehetnek; a szerencsétlenségek
helyét jelző rádióbója állomások szintén részt vehetnek e szolgálatban a kijelölt vész- és kényszerhelyzeti
frekvenciákon;
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légi rádiónavigáció szolgálat: repülési célokra és a légijárművek üzemeltetésének biztonságára használt
rádiónavigáció szolgálat;
LEST: a 10,7−12,75 GHz vagy a 19,7−20,2 GHz frekvenciasávban (űr–Föld irány) és a 14−14,25 GHz vagy
a 29,5−30 GHz frekvenciasávban (Föld–űr irány) műholdas rendszer irányítása alatt működő, digitális átvitelt
biztosító olyan nem koordinált földi végfelhasználói állomás, amelynek EIRP-je nem nagyobb, mint 34 dBW;
LT1: emberek és tárgyak általános helyzetkövetésére szolgáló rendszer;
LT2: emberek és tárgyak helyzetkövetésére szolgáló rendszer ipari környezetben;
LTE rendszer: elektronikus hírközlő hálózat, amely megfelel az LTE nemzeti szabványoknak, különösen
az MSZ EN 301 908 1-nek, az MSZ EN 301 908 13-nak, az MSZ EN 301 908 14-nek és az MSZ EN 301 908
15-nek, vagy az azokkal egyenértékű előírásoknak;
markeradó: a légi rádiónavigáció szolgálatban alkalmazott olyan adóállomás, amely függőleges nyalábot
sugároz abból a célból, hogy a légijárművek részére helyzetjelölést adjon;
másodlagos kereskedelem: a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló NMHH rendelet értelmező
rendelkezéseiben meghatározott frekvencia másodlagos kereskedelme fogalommal azonos;
másodlagos radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről
visszatovábbított rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;
maximális EIRP-sűrűség: a meghatározott tartomány bármely frekvenciáján tetszőleges irányban mért
legmagasabb jelerősség;
MCA-szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelyet valamely vállalkozás bocsát a légiutasok
rendelkezésére nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok repülés közben, a földi mobilhálózatokkal való
közvetlen kapcsolatteremtés nélkül történő igénybevételére;
MCV-szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelyet valamely vállalkozás bocsát a hajón levő
személyek rendelkezésére a földi mobilhálózatokkal való közvetlen kapcsolatteremtést igénybe nem vevő,
GSM rendszert használó nyilvános elektronikus hírközlő hálózaton történő kommunikáció céljából;
megengedhető zavarás: olyan megfigyelt vagy előre jelzett zavarás, amely eleget tesz az RR-ben,
az ITU R-ajánlásokban vagy az RR rendelkezéseinek megfelelően megkötött különmegállapodásokban foglalt
kvantitatív zavarási és megosztási kritériumoknak;
megosztott használatú frekvencia: egyedi engedély alapján legalább kettő engedélyes által azonos területen,
de különböző időben, a Hivatal által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia;
mellékhullám-sugárzás: a szükséges sávszélességen kívüli frekvencián vagy frekvenciákon történő olyan
sugárzás, amelynek szintje csökkenthető anélkül, hogy ez a megfelelő információ továbbítását befolyásolná;
a mellékhullám-sugárzások magukban foglalják a harmonikus sugárzásokat, a parazita sugárzásokat,
az intermodulációs és keverési termékeket, de nem foglalják magukban a sávon kívüli adásokat;
mellékhullám-tartomány: egy adásnál a sávon kívüli tartományon kívül eső frekvenciatartomány, ahol
a mellékhullám-sugárzások rendszerint túlsúlyban vannak;
mentőjármű állomás: a tengeri mozgószolgálat vagy a légi mozgószolgálat mozgóállomása, amely kizárólag
a szerencsétlenségek túlélőinek szükségleteit szolgálja, és amelyet mentőcsónakon, mentőtutajon vagy
bármely egyéb mentőeszközön helyeznek el;
mérőeszköz: olyan, kétirányú rádiótávközlő rendszer részét alkotó rádióberendezés, amely intelligens
hálózati infrastruktúrákban – így különösen áram-, gáz- és vízszolgáltatásban – távfelügyeletet, mérést és
adattovábbítást tesz lehetővé;
meteorológiát segítő szolgálat: meteorológiai, valamint hidrológiai megfigyelésekre és kutatásokra használt
rádiótávközlési szolgálat;
modellirányító alkalmazás: járműmodellek (elsősorban járművek kicsinyített másai) levegőben, földön,
vízfelszínen vagy víz alatt végzett mozgásának távolról történő irányítására használt, speciális távvezérlés és
távmérés célú rádióalkalmazás;
modulációs összeköttetés: adott helyen elhelyezett földi állomásról egy űrállomás irányába mutató – vagy
fordított irányú – rádió-összeköttetés, amely a műholdas állandóhelyű szolgálattól eltérő űrtávközlési
szolgálat számára továbbít információt; az adott hely lehet egy meghatározott állandó pont vagy
meghatározott területeken belül bármely állandó pont;
mozgóállomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen
történő megállás alatti használatra szolgál;
mozgó földi állomás: a műholdas mozgószolgálat olyan földi állomása, amely helyváltoztatás vagy
meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;
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mozgószolgálat: mozgóállomások és helyhez kötött állomások között vagy mozgóállomások között
létrehozott rádiótávközlési szolgálat;
MSI: hajóknak szóló navigációs és meteorológiai figyelmeztetések, meteorológiai előrejelzések és más
biztonsággal kapcsolatos sürgős üzenetek;
műhold: olyan test, amely egy nagyobb tömegű másik test körül kering, és amelynek mozgását főképpen és
állandó jelleggel a másik test vonzóereje határozza meg;
műholdak közötti szolgálat: mesterséges holdak közötti összeköttetéseket megvalósító rádiótávközlési
szolgálat;
műholdas állandóhelyű szolgálat: adott helyeken elhelyezett földi állomások között egy vagy több műhold
segítségével létrehozott rádiótávközlési szolgálat; az adott hely lehet egy meghatározott állandó pont
vagy meghatározott területeken belül bármely állandó pont; bizonyos esetekben ez a szolgálat tartalmaz
műholdak közötti összeköttetéseket, amelyek a műholdak közötti szolgálatban is üzemeltethetők;
a műholdas állandóhelyű szolgálathoz tartozhatnak más űrtávközlési szolgálatok számára szolgáló
modulációs összeköttetések is;
műholdas amatőrszolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely a Föld műholdjain elhelyezett
űrállomásokat használja fel ugyanarra a célra, mint az amatőrszolgálat;
műholdas földi mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, melynek mozgó földi állomásai szárazföldön
helyezkednek el;
műholdas Föld-kutató szolgálat: földi állomások és egy vagy több űrállomás között létrehozott rádiótávközlési
szolgálat, amely tartalmazhat űrállomások közötti összeköttetéseket is, és amelynél
a)
a Föld tulajdonságaira és természeti jelenségeire vonatkozó adatokat – beleértve a környezet
állapotára vonatkozó adatokat is – a Föld műholdjain elhelyezett aktív érzékelők vagy passzív
érzékelők segítségével lehet megszerezni;
b)
hasonló adatok levegőben szállított vagy a Föld felszínén elhelyezett mesterséges felületekről
nyerhetők;
c)
ezek az adatok az ugyanahhoz a rendszerhez tartozó földi állomások számára szétoszthatók;
d)
a mesterséges felületeken gyűjtött adatok lekérdezhetők;
ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;
műholdas hálózat: műholdas rendszer vagy egy műholdas rendszer része, amely egyetlen műholdból és
a hozzá tartozó földi állomásokból áll;
műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely a Föld műholdjain
elhelyezett űrállomásokat használja fel ugyanarra a célra, mint a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata,
ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;
műholdas légi mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, amelynek mozgó földi állomásai légijárművek
fedélzetén helyezkednek el; mentőjármű állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások
is részt vehetnek e szolgálatban;
műholdas légi rádiónavigáció szolgálat: műholdas rádiónavigáció szolgálat, amelynek földi állomásai
légijárművek fedélzetén helyezkednek el;
műholdas meteorológiai szolgálat: meteorológiai célokra használt műholdas Föld-kutató szolgálat;
műholdas mozgószolgálat: rádiótávközlési szolgálat
a)
mozgó földi állomások és egy vagy több űrállomás között vagy e szolgálat által használt
űrállomások között, vagy
b)
mozgó földi állomások között egy vagy több űrállomáson keresztül;
ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;
műholdas műsorszóró szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynél az űrállomás által sugárzott vagy
közvetített jelek a nagyközönség általi közvetlen vételre szolgálnak; ennél a szolgálatnál a „közvetlen vétel”
kifejezés az egyedi vételre és a közösségi vételre egyaránt vonatkozik;
műholdas (OR) légi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon kívüli
összeköttetések – beleértve a repülés koordinálásával kapcsolatosakat is – biztosítására szolgáló műholdas
légi mozgószolgálat;
műholdas összeköttetés: rádió-összeköttetés egy adó földi állomás és egy vevő földi állomás között egyetlen
műhold segítségével, amely egy felszálló összeköttetésből és egy leszálló összeköttetésből áll;
műholdas rádiólokáció szolgálat: rádiólokáció céljára használt műholdas rádiómeghatározó szolgálat, amely
tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;
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műholdas rádiómeghatározó szolgálat: rádiómeghatározás céljára használt rádiótávközlési szolgálat, amely
magában foglalja egy vagy több űrállomás használatát is, és tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges
modulációs összeköttetéseket is;
műholdas rádiónavigáció szolgálat: rádiónavigáció céljára használt műholdas rádiómeghatározó szolgálat,
amely tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;
műholdas rendszer: olyan űrtávközlési rendszer, amely a Föld egy vagy több mesterséges holdját használja;
műholdas (R) légi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalak mentén
a légijáratok biztonságával és rendszerességével kapcsolatos összeköttetésekre fenntartott műholdas légi
mozgószolgálat;
műholdas tengeri mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, amelynek mozgó földi állomásai hajók
fedélzetén helyezkednek el; mentőjármű állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások
is részt vehetnek e szolgálatban;
műholdas tengeri rádiónavigáció szolgálat: műholdas rádiónavigáció szolgálat, amelynek földi állomásai hajók
fedélzetén helyezkednek el;
műsorátvitel: stúdió által összeállított, szerkesztett hang- és képinformáció továbbítása adóhálózaton történő
kisugárzás céljából;
műsorszóró állomás: a műsorszóró szolgálat állomása;
műsorszóró szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek adásai a nagyközönség általi közvetlen
vételre szolgálnak; ez a szolgálat magában foglalhatja hangok sugárzását, televíziós vagy egyéb természetű
adásokat;
MWA rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói
állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és amelyben mozgó felhasználói állomás is lehet;
nagyfrekvenciás berendezés: ISM alkalmazás céljára szolgáló, nem elektronikus hírközlő berendezés;
nagy kitöltési tényezőjű, folyamatos átvitelt megvalósító eszköz: alacsony késleltetési idejű és nagy kitöltési
tényezőjű átvitelt megvalósító rádióberendezés, beleértve a magánhasználatú, vezetéknélküli, folyamatos
adatátvitelt biztosító (streaming) audio- és multimédiás rendszereket, a mobiltelefonokat, a gépjárműbe
szerelt vagy otthoni szórakoztatóelektronikai rendszereket, a vezetéknélküli hangfalakat, a vezetéknélküli
fejhallgatókat, a személyen viselt hordozható rádióberendezéseket, a hallássegítő eszközöket, a koncerteken
vagy más színpadi előadásokon használt monitor-fülhallgatókat, valamint a kis teljesítményű analóg
FM-adókat;
NATO előírás: a NATO illetékes szerve által elfogadott, a NATO felhasználók érvényes frekvenciahasználatát
szabályozó dokumentumok és a NATO Egységesítési Egyezményének vonatkozó előírásai;
NATO felhasználó: NATO tagállam vagy az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerségben részt
vevő más állam katonai szervezete;
NAVTEX: MSI keskenysávú távgépíróval történő adására és automatikus vételére szolgáló rendszer;
NCU: a légijárműveken elhelyezett berendezés, amely a mozgóállomás vételi frekvenciasávjában a zajszint
növelésével biztosítja, hogy a földi telepítésű elektronikus mobilhírközlő rendszerek – így különösen GSM,
UMTS, LTE és WiMAX – által sugárzott jeleket ne lehessen venni a fedélzeten;
nemkívánt sugárzás: a mellékhullám-sugárzás és a sávon kívüli adás által keltett sugárzások összessége;
nemzeti felosztás: a frekvenciasávok rádiószolgálatok részére, valamint polgári, nem polgári és együttes célú
felhasználásra történő felosztása – az RR előírásait figyelembe véve – Magyarországon;
nemzetközi felosztás: a frekvenciasávok RR szerinti felosztása a világ három Körzetére – az egyes országok
eltérő és speciális frekvenciahasználatának figyelembevételével – abból a célból, hogy az igazgatások
a frekvenciakijelölés során igazodjanak a nemzetközi szabályokhoz;
NWA rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói
állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és amelyben a felhasználói állomások csak állandó
és változó telephelyűek lehetnek;
nyalábolt rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely magas frekvenciafelhasználási hatékonysággal
rendelkezik, több rádiófrekvencián üzemel, automatikus csatornakiválasztást alkalmaz, képes speciális
átviteli szolgáltatások nyújtására (prioritásos hívás, konferenciahívás stb.), és hatékony működését a jelzés- és
forgalmi rendszerének a felhasználás szempontjait figyelembe vevő kialakításával érik el;
nyilvános levelezés: a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli
Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének az 1994. évi kiotói, az 1998. évi minneapolisi,
a 2002. évi marrakesh-i és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezleteken történt módosításokkal
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egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről, valamint a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi
Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2011. évi
XLV. törvénnyel kihirdetett ITU Alapokmány mellékletének 1004. pontjában meghatározott fogalom;
nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszer: olyan rendszer, amely lehetővé teszi az áruknak
azok visszaszerzését eredményező nyomon követését és felkutatását, és amely általában egy, a védendő
árucikkre helyezett rádióadót, valamint egy rádióvevőt tartalmaz, továbbá magában foglalhat egy riasztót is;
(OR) légi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalakon kívüli
összeköttetések – beleértve a repülés koordinálásával kapcsolatosakat is – biztosítására szolgáló légi
mozgószolgálat;
PAMR rendszer: kizárólag elektronikus hírközlési szolgáltatás céljából létesített, csoportkommunikációs
igényeket kielégítő hálózat, amelyet üzleti és intézményi felhasználók vagy azok előre meghatározott
felhasználói csoportjai számára terveztek úgy, hogy azokon belül nincs korlátozás a felhasználói csoportok
számára, jellegére vagy típusára, és nem szükséges, hogy ezek kapcsolatban legyenek egymással;
parti állomás: a tengeri mozgószolgálat helyhez kötött állomása;
parti földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas tengeri
mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján helyezkedik el, és a műholdas
tengeri mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;
parti tenger: a Tengerjogi Egyezményben meghatározott tengersáv;
passzív érzékelő: a műholdas Föld-kutató szolgálatban vagy az űrkutatási szolgálatban használt olyan
mérőműszer, amelynek segítségével természetes eredetű rádióhullámok vétele révén információ nyerhető;
PMR rendszer: mozgószolgálat keretében vállalkozások és intézmények saját célra használt, esetleg részben
más felhasználónak átengedett, zárt felhasználói csoport forgalmának lebonyolítására szolgáló rádiótávközlő
rendszere;
PMSE alkalmazás: vezetéknélküli hangfrekvenciás PMSE berendezéssel megvalósított alkalmazás;
pont-pont rendszer: az állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan rádiótávközlő rendszer, amelyet két,
egymással kizárólagos rádiókapcsolatban lévő állomás alkot;
pont-többpont rendszer: az állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan rádiótávközlő rendszer, amelyben
a felhasználói állomások mindegyike a központi állomáshoz közvetlenül vagy átjátszóállomás közvetítésével
kapcsolódik, és a felhasználói állomások között közvetlen rádiókapcsolat nincs;
radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszaverődő
vagy visszatovábbított rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;
radarbója: egy meghatározott navigációs markerjelzéshez rendelt adó-vevő, amely a radarjel indítására
automatikusan megkülönböztető jelet ad, mely megjelenik az indító radar képernyőjén, és távolsági, irány- és
azonosító adatokat szolgáltat;
rádió: rádióhullámok használatára utaló általános fogalom;
rádióalkalmazás: olyan alkalmazás, amelyben egy frekvenciasáv vagy meghatározott frekvencia
rádiórendszerrel rádiótávközlés vagy rádiócsillagászat meghatározott céljaira történő igénybevétele valósul
meg;
rádiócsillagászat: kozmikus eredetű rádióhullámok vételére alapozott csillagászat;
rádiócsillagászati állomás: a rádiócsillagászati szolgálat állomása;
rádiócsillagászati szolgálat: rádiócsillagászattal foglalkozó szolgálat;
rádiófrekvenciás jel: a rádióspektrumba tartozó elektromágneses jel;
rádió-irányadó állomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amelynek adásai valamely mozgóállomás
számára lehetővé teszik a rádió-irányadó állomáshoz viszonyított helyzetének vagy irányának
meghatározását;
rádió-iránymérés: olyan rádiómeghatározás, amely a rádióhullámok vételét használja fel valamely állomás
vagy tárgy irányának meghatározására;
rádió-iránymérő állomás: rádió-iránymérést alkalmazó rádiómeghatározó állomás;
rádiólokáció: a rádiómeghatározásnak a rádiónavigációtól eltérő célú alkalmazása;
rádiólokációs helyhez kötött állomás: a rádiólokáció szolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti
használatra szolgál;
rádiólokációs mozgóállomás: a rádiólokáció szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy
meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;
rádiólokáció szolgálat: rádiólokáció céljára használt rádiómeghatározó szolgálat;
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rádió-magasságmérő: légijármű vagy űrjármű fedélzetén elhelyezett olyan rádiónavigációs készülék, amelyet
a légijárműnek vagy az űrjárműnek a Föld felszíne vagy más felület feletti magasságának meghatározására
használnak;
rádiómeghatározás: valamely tárgy helyének, sebességének vagy más jellemzőinek meghatározása, vagy
az ezekre vonatkozó adatok megszerzése a rádióhullámok terjedési sajátságainak segítségével;
rádiómeghatározó alkalmazás: a rádiómeghatározó szolgálat rádióalkalmazása;
rádiómeghatározó állomás: a rádiómeghatározó szolgálat állomása;
rádiómeghatározó szolgálat: rádiómeghatározás céljára használt rádiótávközlési szolgálat;
rádiónavigáció: a rádiómeghatározás navigáció céljaira történő alkalmazása, ideértve akadályozó tárgyak
meghatározását is;
rádiónavigációs helyhez kötött állomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás
alatti használatra szolgál;
rádiónavigációs mozgóállomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy
meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;
rádiónavigáció szolgálat: rádiónavigáció céljára használt rádiómeghatározó szolgálat;
rádiórendszer: állomások, rádiótávközlő hálózatok, rádiótávközlő rendszerek összefoglaló megnevezése;
rádiószonda: a meteorológiát segítő szolgálatban alkalmazott olyan automatikus rádió-adókészülék, amelyet
rendszerint légijármű, szabad léggömb, ejtőernyő vagy sárkány hordoz, és amely meteorológiai adatokat
továbbít;
rádiótávközlés: rádióhullámok segítségével történő távközlés;
rádiótávközlési szolgálat: olyan szolgálat, amely magában foglalja a rádióhullámok sajátos távközlési
célokból történő továbbítását, adását vagy vételét; a fogalom magában foglalja a következő szolgálatokat:
állandóhelyű szolgálat, amatőrszolgálat, belvízi mozgószolgálat, biztonsági szolgálat, földi mozgószolgálat,
hajók mozgásával kapcsolatos szolgálat, hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, kikötői műveletek
szolgálata, különleges szolgálat, légi mozgószolgálat, légi rádiónavigáció szolgálat, meteorológiát segítő
szolgálat, mozgószolgálat, műholdak közötti szolgálat, műholdas állandóhelyű szolgálat, műholdas
amatőrszolgálat, műholdas földi mozgószolgálat, műholdas Föld-kutató szolgálat, műholdas hiteles
frekvenciák és órajelek szolgálata, műholdas légi mozgószolgálat, műholdas légi rádiónavigáció szolgálat,
műholdas meteorológiai szolgálat, műholdas mozgószolgálat, műholdas műsorszóró szolgálat, műholdas
(OR) légi mozgószolgálat, műholdas rádiólokáció szolgálat, műholdas rádiómeghatározó szolgálat, műholdas
rádiónavigáció szolgálat, műholdas (R) légi mozgószolgálat, műholdas tengeri mozgószolgálat, műholdas
tengeri rádiónavigáció szolgálat, műsorszóró szolgálat, (OR) légi mozgószolgálat, rádiólokáció szolgálat,
rádiómeghatározó szolgálat, rádiónavigáció szolgálat, (R) légi mozgószolgálat, tengeri mozgószolgálat,
tengeri rádiónavigáció szolgálat, űrbeli üzemeltetési szolgálat, űrkutatási szolgálat;
rádiótávközlő rendszer: együttműködő adó- vagy vevőállomások, vagy adó- és vevőállomások meghatározott
célú rádiótávközlésre szolgáló csoportja;
rádiótávközlő végberendezés: olyan termék vagy egy termék olyan része, amelynek rendeltetése
a rádiótávközlő hálózatra való kapcsolódás közvetlenül vagy közvetve, a rádiós csatlakozási ponton keresztül
a rádiótávközlő hálózattal való együttműködés céljából;
reflektáló műhold: olyan műhold, amelynek rendeltetése rádiótávközlési jelek visszaverés útján történő
továbbítása;
RFID alkalmazás: címkén és címkeolvasón alapuló olyan rádiótávközlő rendszerrel megvalósított
rádióalkalmazás, amely élőlényhez vagy tárgyhoz rögzített rádióberendezésből (címke), valamint
a címkét aktiváló és abból adatokat kiolvasó adóvevő egységből (címkeolvasó) áll; jellemző felhasználási
területek: árucikkek nyomon követése és azonosítása, így különösen az EAS keretében, továbbá az – elem
nélküli, elemes rásegítésű vagy elemmel működő – címkével ellátott árucikkekkel kapcsolatos adatok
gyűjtése és továbbítása; a címkeolvasó ellenőrzi a címkétől kapott információt, majd továbbítja a központi
számítógépnek;
riasztó: olyan rádiótávközlő rendszer, amely rádiótávközlés útján ad vészjelet a távoli helyszínről;
(R) légi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzetközi és nemzeti polgári légiútvonalak mentén a légijáratok
biztonságával és rendszerességével kapcsolatos összeköttetésekre fenntartott légi mozgószolgálat;
RR: a Nemzetközi Távközlési Egyesület külön jogszabállyal kihirdetett Alapokmánya és Egyezménye
kiegészítését képező igazgatási szabályzat;
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sávon kívüli adás: a szükséges sávszélességen kívül, de annak közvetlen közelében lévő frekvencián vagy
frekvenciákon történő, a moduláció folyamatából adódó adás, a mellékhullám-sugárzások kivételével;
sávon kívüli tartomány: egy adásnál közvetlenül a szükséges sávszélességen kívül eső, de a mellékhullámtartományt nem tartalmazó frekvenciatartomány, ahol a sávon kívüli adások rendszerint túlsúlyban
vannak; az eredetük alapján definiált sávon kívüli adások a sávon kívüli tartományban és kisebb mértékben
a mellékhullám-tartományban fordulnak elő; a mellékhullám-sugárzások is előfordulhatnak a sávon kívüli
tartományban, valamint a mellékhullám-tartományban;
SNG: olyan nem koordinált földi állomás, amely geostacionárius keringési pályán lévő műhold felé irányuló
rádió- és televízióhíranyag- és -műsor-átvitelt valósít meg;
SRD: olyan kis távolság áthidalására szolgáló kis teljesítményű rádióadó, amellyel egy- vagy kétirányú
információátvitel valósítható meg, és amely kis valószínűséggel okoz zavarást más rádióberendezésnek;
SRR: olyan rádióberendezés, amely gépjárművekre kifejlesztett radarfunkciót lát el az összeütközések
hatásainak csökkentése érdekében, továbbá közlekedésbiztonsági alkalmazások számára;
SSR: kérdezőket és válaszjeladókat használó, légtérellenőrzés célját szolgáló másodlagos radar;
sugárzás: tetszőleges forrásból származó, rádióhullámok formájában megnyilvánuló energiaáramlás, vagy
ez az energia maga;
szélesebb sávú rendszer: 25 kHz-nél nagyobb csatornaosztást használó rádiótávközlő rendszer vagy az olyan
technológiát használó rádiótávközlő rendszer, amely 25 kHz-nél nagyobb csatornaosztást is tud támogatni;
szélessávú adatátviteli alkalmazás: a rádióspektrumhoz való hozzáféréshez szélessávú modulációs technikát
alkalmazó rádióalkalmazás, amelynek jellemző felhasználási területe a WAS/RLAN rendszer;
személyhívó rendszer: rádiótávközlő rendszer, amely meghatározott, címzett üzenetek közvetítését teszi
lehetővé, változó helyű frekvenciafelhasználók számára;
szerencsétlenségek helyét jelző műholdas rádióbója: a műholdas mozgószolgálat olyan földi állomása,
amelynek adásai megkönnyítik a kutatási és mentési műveleteket;
szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amelynek adásai
megkönnyítik a kutatási és mentési műveleteket;
szimplex rendszer: szimplex üzemmódban működő rádiótávközlő rendszer;
szimplex üzemmód: olyan üzemmód, amelynél az átvitel a távközlési csatornán irányonként váltakozva
lehetséges, esetenként kézi vezérlés segítségével;
szociális segélykérő rendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely zárt térben bajba jutott – jellemzően
idős vagy fogyatékkal élő – személyek számára megbízható kommunikációt biztosít segélykérő jelzésük
leadásához;
szükséges sávszélesség: egy adott adásmódra vonatkozóan az a frekvenciasáv-szélesség, amely éppen
elegendő az információ adott feltételeknek megfelelő sebességű és minőségű továbbítására;
távirányító berendezés: távirányításra szolgáló rádióberendezés, amely különböző szerkezetek folyamatos,
egyirányú vezérlését teszi lehetővé;
távközlés: jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetű egyéb közlemény vezetéken, rádión, optikai
vagy más elektromágneses rendszeren való mindennemű továbbítása, adása vagy vétele;
távmérés: a távközlés felhasználása méréseknek a mérőműszertől bizonyos távolságra történő automatikus
jelzése vagy rögzítése céljából;
távoli űr: az űr azon része, amelynek a Földtől mért távolsága nagyobb vagy egyenlő 2×106 kilométernél;
távvezérlés: a távközlés felhasználása egy berendezés működésének bizonyos távolságból történő
beindítására, megváltoztatására vagy beszüntetésére szolgáló jelek továbbítása céljából;
tengeri mozgószolgálat: parti állomások és hajóállomások között, vagy hajóállomások között, vagy
a hozzájuk rendelt fedélzeti távközlő állomások között létrehozott mozgószolgálat; mentőjármű állomások
és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban; Magyarország
területén a tengeri mozgószolgálat RR szerinti érvénye a belföldi vízi utakra is kiterjed;
tengeri rádiónavigáció szolgálat: hajózási célokra és a hajók üzemeltetésének biztonságára használt
rádiónavigáció szolgálat;
TLPR: egy valamilyen anyag tárolására szolgáló tartályban lévő anyag szintjének meghatározására használt
speciális rádiómeghatározó alkalmazás, amelyet fémből vagy vasbetonból készült tartályba vagy azzal
összemérhető rádiófrekvenciás csillapító tulajdonsággal rendelkező anyagból készült hasonló létesítménybe
telepítenek;
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több-műholdas összeköttetés: rádió-összeköttetés egy adó földi állomás és egy vevő földi állomás között
legalább két műhold segítségével, közbeiktatott földi állomás nélkül; egy több-műholdas összeköttetés egy
felszálló összeköttetésből, egy vagy több műholdak közötti összeköttetésből és egy leszálló összeköttetésből
áll;
troposzferikus szóródás: terjedési mód, amelynél a rádióhullámok a troposzféra fizikai tulajdonságaiban
jelentkező szabálytalanságok vagy diszkontinuitások következtében szóródnak;
TRP: a tér minden irányába kisugárzott teljesítmény integrálja, amely az antenna által ténylegesen kisugárzott
teljesítmény nagyságát határozza meg;
TTT alkalmazás: (a vonatkozó műszaki korlátozások függvényében közúti, vasúti, vízi vagy légi)
közlekedésben, forgalomirányításban, navigációban, mobilitáskezelésben és ITS-ben használt olyan
rádiótávközlő rendszerrel megvalósított rádióalkalmazás, amely jellemzően különböző szállítási
módok közötti kapcsolódási pontok, járművek közötti (különösen gépkocsi–gépkocsi) összeköttetés,
járművek és rögzített pontok közötti (különösen gépkocsi–infrastruktúra) összeköttetés, valamint
a frekvenciafelhasználókkal folytatott kétirányú összeköttetés céljára szolgál;
UMTS rendszer: elektronikus hírközlő hálózat, amely megfelel az UMTS nemzeti szabványoknak, különösen
az MSZ EN 301 908 1-nek, az MSZ EN 301 908 2-nek, az MSZ EN 301 908 3-nak és az MSZ EN 301 908 11-nek,
vagy az azokkal egyenértékű előírásoknak;
UTC: az ITU R TF.460 6 Ajánlásban meghatározott, másodpercen (SI) alapuló időskála; az RR-hez kapcsolódó
gyakorlati alkalmazások nagy részében az UTC idő azonos a korábban GMT-ben kifejezett, a kezdő délkörre
(0 hosszúsági fok) vonatkoztatott közepes napidővel;
UWB alkalmazás: UWB technológiát használó berendezésekkel megvalósított alkalmazás;
UWB technológiát használó berendezés: beépített összetevőként vagy kiegészítőként olyan, kis
hatótávolságú rádiótávközlő technológiát alkalmazó, 50 MHz-nél szélesebb frekvenciatartományra kiterjedő
rádiófrekvenciás energiát szándékosan előállító és sugárzó berendezés, amely frekvenciatartománya
átfedésbe kerülhet több, a rádiótávközlési szolgálatok részére felosztott frekvenciasávval;
űrállomás: olyan tárgyon elhelyezett állomás, amely a Föld légkörének központi részén kívül helyezkedik el,
azon kívülre szánták, vagy oda került;
űrbeli követés: egy űrbeli tárgy keringési pályájának, sebességének vagy pillanatnyi helyzetének
meghatározása rádiómeghatározás segítségével, azonban elsődleges radar használata nélkül, a tárgy
mozgásának nyomon követése céljából;
űrbeli üzemeltetési szolgálat: rádiótávközlési szolgálat, amelynek rendeltetése kizárólag az űrjárművek
üzemeltetése, különös tekintettel az űrbeli követésre, űrtávmérésre és űrtávvezérlésre; ezeket
a tevékenységeket általában az a szolgálat látja el, amelynek keretében az űrállomás működik;
űrjármű: ember által készített jármű, amelynek az a rendeltetése, hogy a Föld légkörének központi részén
kívülre menjen;
űrkutatási szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynél űrjárműveket vagy más űrbeli tárgyakat
használnak fel tudományos vagy műszaki kutatás céljaira;
űrtávközlés: minden olyan rádiótávközlés, amelyet egy vagy több űrállomás, egy vagy több reflektáló műhold
vagy más űrbeli tárgy felhasználásával valósítanak meg;
űrtávközlési rendszer: együttműködő földi állomások vagy űrállomások meghatározott célú űrtávközlésre
szolgáló csoportja;
űrtávmérés: olyan távmérés, amelyet az űrjárműben végzett mérések eredményeinek űrállomásról történő
továbbítása céljára használnak, ideértve az űrjármű működésére vonatkozó mérési eredményeket is;
űrtávvezérlés: a rádiótávközlés felhasználása olyan rádiójelek űrállomásra történő továbbítása céljából,
amelyek beindítják, megváltoztatják vagy beszüntetik az űrállomáshoz tartozó űrbeli tárgyon, illetve magán
az űrállomáson elhelyezett berendezések működését;
üzemben tartás: a telepítéstől az üzemeltetés végleges megszüntetéséig tartó folyamat, beleértve
a fenntartási – karbantartási, javítási – tevékenységeket és az üzemeltetés szüneteltetését is;
változó telephelyű állomás: olyan állomás, amely helyváltoztatásra alkalmas, de csak telepített helyzetben
üzemelhet;
vasúti jármű: a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet szerinti jármű;
végfelhasználói állomás: olyan felhasználói állomás, amely az elektronikus átvitel végpontját képezi;
versenyeztetési eljárás: frekvenciahasználati jogosultság elosztására irányuló árverési vagy pályázati eljárás;
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vezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazás: vezetéknélküli, folyamatos adatátvitelt biztosító (streaming)
audio- és multimédiás rendszerek rádióalkalmazása, beleértve a vezetéknélküli hangfalakat; a vezetéknélküli
fejhallgatókat; a különösen személyen viselt hordozható CD-, kazettalejátszó vagy rádiós eszközökhöz
használt hordozható, vezetéknélküli fejhallgatókat; a járműben használt, különösen rádióval vagy
mobiltelefonnal stb. együttműködő vezetéknélküli fejhallgatókat; a koncerteken vagy más színpadi
előadásokon használt monitor-fülhallgatókat;
282. vezetéknélküli hangfrekvenciás PMSE berendezés: analóg vagy digitális hangfrekvenciás jelek korlátozott
számú adó- és vevőegység közötti továbbítására szolgáló rádióberendezés, különösen rádiómikrofon,
monitorfülhallgató-rendszer és hangátviteli összeköttetés, amelyet főként sugárzott műsorok készítéséhez,
illetve magánjellegű vagy nyilvános társadalmi vagy kulturális események során használnak;
283. vivőteljesítmény: egy rádió-adóberendezésnél annak a teljesítménynek az átlaga, amelyet egy adóberendezés
moduláció nélküli esetben egy rádiófrekvenciás periódus alatt az antennatápvonalra juttat;
284. vonatkoztatási frekvencia: olyan frekvencia, amelynek állandó és pontosan meghatározott helyzete van
a kijelölt frekvenciához viszonyítva; ennek a frekvenciának a kijelölt frekvenciához viszonyított eltérése
ugyanolyan abszolút értékű és előjelű, mint a jellemző frekvenciának az adás által elfoglalt frekvenciasáv
közepéhez viszonyított eltérése;
285. VSAT: a műholdas állandóhelyű szolgálatban működő állandó vagy változó telephelyű földi végfelhasználói
állomás, amelyet kis antennaméret (legfeljebb 2,4 m átmérő), kis antennanyereség (legfeljebb 52 dBi) és kis
EIRP-sűrűség (legfeljebb 57 dBW/40 kHz) jellemez;
286. WAS: szélessávú rádiótávközlő rendszer, amely tekintet nélkül a hálózat topológiájára, vezetéknélküli
hozzáférést biztosít nyilvános és magáncélú alkalmazások számára;
287. WiMAX rendszer: az állandóhelyű szolgálatban olyan pont-többpont rendszer, valamint a mozgószolgálatban
olyan mozgó rádiótávközlő rendszer, amelynek berendezései a WiMAX Fórum által kiadott
WiMAX-típustanúsítvánnyal rendelkeznek; a 880−915/925−960 MHz és az 1710−1785/1805−1880 MHz
sávban a WiMAX nemzeti szabványoknak, ezen belül különösen az MSZ EN 301 908 1-nek, az MSZ EN 301 908
21-nek és az MSZ EN 301 908 22-nek megfelelő elektronikus hírközlő hálózat is WiMAX rendszernek minősül;
288. zavarás: adás, sugárzás vagy indukció, illetve ezek valamely kombinációja következtében fellépő nem kívánt
energiának egy rádiótávközlő rendszerben a vételre gyakorolt hatása, amely az átvitel minőségének olyan
romlásában, az információ olyan torzulásában vagy veszteségében jelentkezik, ami elkerülhető lett volna
ezen nem kívánt energia megjelenése nélkül.
(2) Az e rendeletben alkalmazott egyéb frekvenciagazdálkodási fogalmakat az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi
C. törvény (a továbbiakban: Eht.) szerint kell értelmezni.
281.

3. Frekvenciasávok felosztása
3. §

(1) A frekvenciasávok felosztása meghatározza egy rádiószolgálat felhasználási lehetőségeit nemzetközi és nemzeti
viszonyok között. Az 1. melléklet a nemzetközi felosztást, a 2. melléklet a nemzeti felosztást tartalmazza.
(2) A nemzetközi felosztás az RR szerint meghatározza:
a)
a frekvenciasávok rádiószolgálatok részére történő felosztását a világ három földrajzi Körzetére,
b)
az 1. Körzetbe tartozó Magyarországra érvényes felosztást, valamint
c)
a frekvenciafelhasználásra vonatkozó, lábjegyzetekben foglalt RR szerinti feltételeket.
(3) A nemzetközi felosztás keretein belül a nemzeti felosztás meghatározza Magyarország területén a rádiószolgálatok
részére felosztott frekvenciasávokat szolgálati kategóriáiknak megfelelően, beleértve a polgári, nem polgári és
együttes célú felhasználásra történő felosztást is.
(4) A tengeri mozgószolgálat részére felosztott frekvenciasávok Magyarország területén – e rendelet alapján – a belvízi
mozgószolgálat részére is fel vannak osztva. Magyarország területén a tengeri mozgószolgálat RR szerinti hatálya
a belföldi vízi utakra is kiterjed.

4. §

(1) Polgári célú felhasználásra felosztott frekvenciasávban a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről
szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: Nr.) hatálya alá nem tartozó frekvenciafelhasználók igényelhetnek és
használhatnak frekvenciát az Eht.-ban és e rendeletben meghatározottak szerint.
(2) Nem polgári célú felhasználásra felosztott frekvenciasávban az Nr. hatálya alá tartozó szervezetek igényelhetnek és
használhatnak frekvenciát az Eht.-ban és e rendeletben meghatározottak szerint.
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(3) Polgári célú felhasználásra felosztott frekvenciasávban az Nr. hatálya alá tartozó szervezetek, nem polgári célú
felhasználásra felosztott frekvenciasávban az Nr. hatálya alá nem tartozó frekvenciafelhasználók ideiglenesen,
korlátozott időtartamra – közérdekből, előre nem meghatározható eseményekre, esetekre és célra – szerezhetnek
frekvenciahasználati jogot a polgári és a nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolását
követően.
(4) Az Nr. hatálya alá tartozó szervezet is használhatja a polgári célú felhasználásra felosztott frekvenciasávban
megvalósítható rádióalkalmazásokat, ha azok állomásai e rendelet alapján az egyedi engedélyezési kötelezettség
alól mentesítettek.
(5) A NATO, valamint a NATO felhasználók magyarországi frekvenciafelhasználását a katonai tevékenységgel
kapcsolatban nem polgári célúnak, a műsorszórással kapcsolatban pedig polgári célúnak kell tekinteni.
(6) Az együttes célú felhasználásra felosztott frekvenciasáv polgári és nem polgári célra egyaránt felhasználható.
Együttes célú felhasználásra felosztott frekvenciasávban frekvenciahasználati jog a polgári és a nem polgári
frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolását követően szerezhető.
5. §

(1) A frekvenciasávok felosztásában meghatározott szolgálati kategória a rádiószolgálat állomásának működése és
zavarvédelme szempontjából lehet elsődleges vagy másodlagos.
(2) Az elsődleges rádiószolgálat állomása
a)
nem okozhat káros zavarást az azonos vagy más elsődleges rádiószolgálat olyan állomásainak,
b)
nem tarthat igényt védelemre az azonos vagy más elsődleges rádiószolgálat olyan állomásai által okozott
káros zavarásokkal szemben,
amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték, vagy amelyek részére a frekvenciahasználati jogot
korábban már megszerezték.
(3) A másodlagos rádiószolgálat állomása
a)
nem okozhat káros zavarást az elsődleges rádiószolgálat olyan állomásainak, amelyek részére
aa)
a frekvenciákat korábban már kijelölték,
ab)
a frekvenciákat a későbbiekben még kijelölhetik,
ac)
a frekvenciahasználati jogot korábban már megszerezték, vagy
ad)
a frekvenciahasználati jogot a későbbiekben még megszerezhetik;
b)
nem tarthat igényt védelemre az elsődleges rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal
szemben, amelyek részére
ba)
a frekvenciákat korábban már kijelölték,
bb)
a frekvenciákat a későbbiekben még kijelölhetik,
bc)
a frekvenciahasználati jogot korábban már megszerezték, vagy
bd)
a frekvenciahasználati jogot későbbiekben még megszerezhetik;
c)
védelemre jogosult az azonos vagy más másodlagos rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros
zavarásokkal szemben, amelyek részére
ca)
a frekvenciákat a későbbiekben még kijelölhetik, vagy
cb)
a frekvenciahasználati jogot a későbbiekben még megszerezhetik;
d)
nem tarthat igényt védelemre az azonos vagy más másodlagos rádiószolgálat olyan állomásai által okozott
káros zavarásokkal szemben, amelyek részére
da)
a frekvenciákat korábban már kijelölték, vagy
db)
a frekvenciahasználati jogot korábban már megszerezték.

4. Frekvenciafelhasználási szabályok
6. §

(1) A 2. melléklet tartalmazza a frekvenciafelhasználási szabályokat, amelyek meghatározzák
a)
az egyes frekvenciasávokban használatbavételi jellegüknek és lehetőségüknek megfelelően Magyarország
területén megvalósítható rádióalkalmazásokat, valamint ISM alkalmazásokat,
b)
a vonatkozó nemzetközi és hazai dokumentumokat,
c)
a további felhasználási szabályokat.
(2) A rádióalkalmazás használatbavételének elsődleges és másodlagos jellege megfelel az 5. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak.
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(3) A harmadlagos jelleggel működő rádióalkalmazás állomása
a)
nem okozhat káros zavarást az elsődleges és másodlagos rádiószolgálat, rádióalkalmazás állomásainak;
b)
nem tarthat igényt védelemre bármely rádiószolgálat, rádióalkalmazás állomásai által okozott káros
zavarásokkal szemben.
7. §

(1) Egy adott frekvenciasáv adott rádióalkalmazás általi használatbavételi lehetősége szempontjából
a)
kijelölt vagy
b)
tervezett
kategóriájú lehet.
(2) A kijelölt kategóriájú frekvenciasávokban az adott rádióalkalmazás állomásainak telepítésére, üzemben tartására
frekvenciahasználati jog szerezhető, illetve a rádióalkalmazás állomásai üzemben tarthatók meghatározott
feltételekkel, korlátozásokkal.
(3) A tervezett kategória a rádióalkalmazások Magyarországon történő jövőbeni bevezetésének előkészítését szolgálja.
A tervezett kategóriájú frekvenciasávokban az adott rádióalkalmazás állomásainak telepítésére és üzemben
tartására nem szerezhető frekvenciahasználati jog, a rádióalkalmazás állomásai nem tarthatók üzemben.
(4) Egy adott rádiószolgálat számára felosztott frekvenciasávban egy rádióalkalmazás állomása úgy üzemelhet, hogy
nem okoz káros zavarást az állomás számára egyedi engedélyben biztosított frekvenciasáv szélességét figyelembe
véve a közvetlenül szomszédos frekvenciasávokban felosztott rádiószolgálatok rádióalkalmazásainak.
(5) A tengeri mozgószolgálat, a légi mozgószolgálat, a rádiónavigáció szolgálat, a műholdas tengeri mozgószolgálat,
a műholdas légi mozgószolgálat és a műholdas rádiónavigáció szolgálat fedélzeti állomásai, valamint az űrtávközlési
szolgálatok űrállomásai részére – nemzetközi forgalomban és a világűrben való használat céljából – az 1. és
a 6. mellékletben foglalt szabályok alapján szerezhető frekvenciahasználati jog.
(6) A műholdas állandóhelyű szolgálat hálózataiban hajók fedélzetén elhelyezett földi állomások részére – nemzetközi
forgalomban való használat céljából – az 1. mellékletben foglalt szabályok, valamint az ECC/DEC/(05)09,
ECC/DEC/(05)10 és az ECC/DEC/(13)01 Határozat alapján szerezhető frekvenciahasználati jog.

8. §

(1) A rádiórendszerek összehangolt működése az alábbi jellemzőkre előírt frekvenciagazdálkodási követelmények
alapján biztosítható:
a)
csatornaelrendezés, beleértve a csatornaosztást, csatornaképzési szabályt, védősávot;
b)
adásmód, moduláció, elfoglalt sávszélesség;
c)
duplex irány, duplex távolság;
d)
kisugárzott jel polarizációja és jellemzőinek határértéke;
e)
adási teljesítmény, teljesítménysűrűség;
f)
a jel vételéhez szükséges minimális térerősség vagy bemenőjel;
g)
csatornahozzáférés és csatornafoglalás szabályai; vagy
h)
zavarvédelmi kritériumok.
(2) A rádióberendezés – az Eht. 80. § (2) bekezdése szerinti alapvető követelmény teljesítéséhez szükséges –
frekvenciagazdálkodási jellemzői az alábbiak:
a)
adójellemzők: frekvenciaeltérés, frekvenciastabilitás, teljesítmény, szomszédoscsatorna-teljesítmény,
mellékhullám-sugárzás, intermodulációs csillapítás, feléledési idő, tranziens viselkedés, moduláció
pontossága, kitöltési tényező;
b)
vevőjellemzők: legnagyobb használható érzékenység, azonoscsatorna-szelektivitás, szomszédoscsatornaszelektivitás, mellékhullám-szelektivitás, intermodulációs szelektivitás, lefulladás vagy érzékenységcsökkenés,
mellékhullám-sugárzás, többutas érzékenység;
c)
antennajellemzők: antennanyereség, iránypontosság, keresztpolarizációs csillapítás, hátrasugárzási
csillapítás, karakterisztika, aktív antenna mellékhullám-sugárzása.
(3) Az egyedi engedélyezéssel és a frekvenciahasználattal kapcsolatos sávhasználati feltételek az alábbi csoportokba
sorolhatóak:
1.
egyedi engedélyezési kötelezettség alóli mentesítés;
2.
telepítés vagy üzemben tartás egyedi engedély alapján, beleértve az egyszerűsített rádióengedélyt és
a könnyített engedélyezési eljárás során szerzett rádióengedélyt;
3.
a frekvenciaelosztás módja (érkezési sorrend, versenyeztetési eljárás);
4.
a rádióalkalmazás célja;
5.
elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának lehetősége;
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

a rádióalkalmazás távközlési jellemzői;
frekvenciakiosztási tervek;
blokkgazdálkodás és szabályai;
felhasználói gazdálkodás és szabályai;
a rádióalkalmazás használatára vonatkozó előírások, korlátozások;
a frekvenciasáv, illetve a rádióalkalmazás frekvenciahasználatának harmonizáltsága;
a nemzetközi kötelezettségek végrehajtási rendelkezései;
a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésének preferenciái;
a frekvenciahasználati jogosultság, jog átruházásának esetleges lehetőségei, feltételei;
a haszonbérbe adás esetleges lehetőségei, feltételei;
a rádióberendezésre vonatkozó – az Eht. 80. § (3) bekezdése szerinti – egyes alapvető követelmények.

9. §

(1) Amennyiben az adott frekvenciasávhoz rendelt alkalmazásra vonatkozó frekvenciafelhasználási szabályok másként
nem rendelkeznek:
a)
a gyártó, illetve a belföldi forgalomba hozó által meghatározott műszaki jellemzők határértékei, valamint
az RR és a nemzetközi szakmai szervezetek által meghatározottak érvényesek;
b)
a frekvenciaigény kielégítése a kérelmek érkezési sorrendjében, egyedi engedélyezési eljárás keretében
történik;
c)
a csak vételre szolgáló állomások az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesülnek, kivéve a polgári
célra használt állandóhelyű és mozgószolgálati állomásokat, valamint azokat, amelyek káros zavarással
szembeni védelmére a frekvenciafelhasználó igényt jelentett be;
d)
az adott frekvenciasáv elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására nem használható;
e)
a másodlagos kereskedelem nem megengedett.
(2) A rádióberendezés belföldi forgalomba hozatali szándékát – a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő
végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló jogszabály vagy a nem polgári célú
frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezések belföldi forgalomba hozataláról és megfelelőségének
igazolásáról szóló NMHH rendelet szerint – be kell jelenteni, kivéve a harmonizált frekvenciahasználatú
rádióalkalmazások rádióberendezéseinek jegyzékében szereplőket.

10. §

(1) A frekvenciafelhasználási szabályok 2. mellékletben foglaltakhoz képest szükséges további részletezését,
kiegészítését az alábbi mellékletek tartalmazzák:
a)
az egyes alkalmazások sávhasználatának frekvenciagazdálkodási követelményeit és feltételeit a 3. melléklet,
b)
a nemzetközi frekvenciakoordinációs dokumentumokat a 4. melléklet,
c)
a harmonizált frekvenciahasználatú rádióalkalmazások rádióberendezéseinek jegyzékét az 5. melléklet.
(2) A Magyarország határain kívül használt egyes rádiórendszerekkel, rádióberendezésekkel és a nemzetközi
forgalomban való használatra kiadott rádióengedélyekkel szemben támasztott követelményeket a 6. melléklet
tartalmazza.
(3) Az alkalmazott betűszók, rövidítések jegyzékét a 7. melléklet, a hivatkozott dokumentumok jegyzékét a 8. melléklet
tartalmazza.

5. Átruházással, haszonbérlettel kapcsolatos frekvenciahasználati rendelkezések
11. §

(1) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a versenyeztetési eljárás eredményeképpen megszerzett
– beleértve a koncessziós pályázaton megszerzett – frekvenciablokkok, felhasználói blokkok frekvenciahasználati
jogosultsága, joga mind területileg, mind frekvenciában, mind időben csak egészben ruházható át, adható
haszonbérbe.
(2) Azon frekvenciasávokban, ahol a másodlagos kereskedelem megengedett, a frekvenciahasználati jogosultság, jog
akkor ruházható át, adható haszonbérbe, ha
a)
a frekvenciahasználati jogosultságot, jogot, hasznok szedésének jogát szerző fél teljesíti az átruházás,
haszonbérlet tárgyát képező frekvenciahasználati jogosultság, jog eredeti szerzésének valamennyi,
a vonatkozó frekvenciahasználati jogosultságot, jogot megállapító határozatban, hatósági szerződésben,
egyedi engedélyben rögzített feltételét, és
b)
a Hivatal azt jóváhagyja.
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6. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
13. §		
Ez a rendelet
1.
a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára
fenntartandó frekvenciasávokról szóló 1987. június 25-i 87/372/EGK tanácsi irányelvnek és az azt módosító
2009/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
2.
az európai vezeték nélküli digitális távközlés (DECT) Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez
kijelölendő frekvenciasávról szóló 1991. június 3-i 91/287/EGK tanácsi irányelvnek,
3.
a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös
elismeréséről szóló 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
4.
az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló
2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
5.
az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló
2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
6.
a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt
bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
2005. december 14-i 2005/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
7.
az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló
2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről,
valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és
az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról szóló
2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
8.
a 11/12/14 GHz frekvenciasávban működő kis adatsebességű műholdas mobil földi állomásokra (LMES)
vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1998. június 17-i 98/516/EK bizottsági határozatnak,
9.
az 1,6/2,4 GHz frekvenciasávban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében működtetett műholdas
személyi távközlő hálózatok (S-PCN) mobil földi állomásaira (MES), a kézben hordozható földi állomásokat
is beleértve, vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1998. szeptember 3-i 98/533/EK bizottsági
határozatnak,
10.
a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés telefonalkalmazásainak követelményeire
vonatkozó közös műszaki szabályokról (II. fázis) (2. kiadás) szóló 1998. szeptember 4-i 98/542/EK bizottsági
határozatnak,
11.
a DCS 1800-as sávban üzemelő nyilvános digitális cellás távközlő hálózatokkal (II. fázis) használható mobil
állomásokra vonatkozó telefonalkalmazások követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról
(2. kiadás) szóló 1998. szeptember 4-i 98/543/EK bizottsági határozatnak,
12.
a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés (II. fázis) csatlakoztatásának általános
követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló 1998. szeptember 16-i 98/574/EK
bizottság határozatnak,
13.
a GSM 1800-as sávban működő nyilvános digitális cellás távközlő hálózatokkal (II. fázis) használható mobil
állomások csatlakoztatására vonatkozó általános követelményekre irányadó közös műszaki szabályokról
(2. kiadás) szóló 1998. szeptember 16-i 98/575/EK bizottsági határozatnak,
14.
az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő kis adatsebességű műholdas mobil földi állomásokra (LMES)
vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1998. szeptember 16-i 98/578/EK bizottsági határozatnak,
15.
az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki
szabályokról szóló 1998. november 30-i 98/734/EK bizottsági határozatnak,
16.
az integrált szolgáltatású digitális hálózathoz (ISDN) történő csatlakozáshoz használt továbbfejlesztett,
vezeték nélküli digitális távközlési (DECT) berendezésekre vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló
1999. április 23-i 1999/310/EK bizottsági határozatnak,
17.
az integrált szolgáltatások digitális hálózatához (ISDN) csatlakozó, továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitális
távközlési (DECT) berendezésekre vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. változat) szóló 1999. július 7-i
1999/498/EK bizottsági határozatnak,
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18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

a nagysebességű vonalkapcsolt adatátvitel (HSCSD) több időréses mobil állomásainak csatlakoztatási
követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1999. július 7-i 1999/511/EK bizottsági
határozatnak,
az 1999/5/EK irányelv 3. cikk (3) bekezdés e) pontjának a belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó
regionális megállapodás hatálya alá tartozó rádiós berendezésekre történő alkalmazásáról szóló
2000. szeptember 22-i 2000/637/EK bizottsági határozatnak,
az 1999/5/EK irányelv 3. cikk (3) bekezdés e) pontjának lavinajeladókra történő alkalmazásáról szóló
2001. február 21-i 2001/148/EK bizottsági határozatnak,
az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló 2002. március 7-i 676/2002/EK
európai parlamenti és tanácsi határozatnak,
a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú
radarkészülékek közösségi harmonizálásáról szóló 2004. július 8-i 2004/545/EK bizottsági határozatnak,
a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott
használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról szóló 2005. január 17-i 2005/50/EK bizottsági
határozatnak és az azt módosító 2011/485/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,
az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (3) bekezdés e) pontjának az automatikus
hajóazonosítási rendszerben (AIS) történő felhasználásra szánt rádióberendezésekre való alkalmazásáról
szóló 2005. január 25-i 2005/53/EK bizottsági határozatnak,
a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós
helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2005. július 11-i
2005/513/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2007/90/EK bizottsági határozatnak,
az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, segélyszolgálatoknak a helymeghatározó
Cospas-Sarsat-jeladókhoz való hozzáférése biztosításának alapvető követelményeiről szóló 2005. augusztus
29-i 2005/631/EK bizottsági határozatnak,
a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006. november 9-i
2006/771/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2008/432/EK, 2009/381/EK és 2010/368/EU
bizottsági határozatnak, valamint 2011/829/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,
a rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvenciasávban működő rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök
számára történő harmonizációjáról szóló 2006. november 23-i 2006/804/EK bizottsági határozatnak,
a rádióspektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek
megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2007. február 14-i 2007/98/EK bizottsági
határozatnak,
az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli,
harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről szóló 2007. február 21-i 2007/131/EK bizottsági
határozatnak és az azt módosító 2009/343/EK bizottsági határozatnak, valamint 2014/702/EU bizottsági
végrehajtási határozatnak,
a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások)
spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről szóló 2008. április 7-i 2008/294/EK bizottsági határozatnak
és az azt módosító 2013/654/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,
a 3400−3800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására
alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról szóló 2008. május 21-i 2008/411/EK bizottsági
határozatnak,
a 2500−2690 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására
alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló 2008. június 13-i 2008/477/EK
bizottsági határozatnak,
a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről szóló
2008. június 30-i 626/2008/EK európai parlamenti és tanács határozat 2. cikk (2) bekezdésének, 8. cikk
(3) bekezdés b) pontjának, 9. cikk (2) bekezdés második albekezdésének,
a rádióspektrum 5875−5905 MHz-es frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS)
biztonsággal összefüggő alkalmazásai érdekében történő harmonizált felhasználásáról szóló 2008. augusztus
5-i 2008/671/EK bizottság határozatnak,
a páneurópai mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) üzemeltetőinek kiválasztásáról szóló
2009. május 13-i 2009/449/EK bizottsági határozatnak,
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37.

a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési
szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló 2009.
október 16-i 2009/766/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2011/251/EU bizottsági végrehajtási
határozatnak,
38.
az Európai Unió területén a hajókon hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCV-szolgáltatások)
rádióspektrum-használatának harmonizált feltételeiről szóló 2010. március 19-i 2010/166/EU bizottsági
határozatnak,
39.
az Európai Unióban az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek
790−862 MHz-es frekvenciasávú használatának harmonizált műszaki feltételeiről szóló 2010. május 6-i
2010/267/EU bizottsági határozatnak,
40.
az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló 2012. március 14-i 243/2012/EU
európai parlamenti és tanácsi határozatnak,
41.
az 1920−1980 MHz-es és a 2110−2170 MHz-es frekvenciasávnak az Unióban elektronikus hírközlési
szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló
2012. november 5-i 2012/688/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,
42.
a nem-SOLAS hajókba való beszerelésre szánt, az általános tengeri vészjelző és biztonsági rendszerben
(GMDSS) szerepeltetni kívánt tengeri rádiókommunikációs berendezésekre vonatkozó alapvető előírásokról
szóló 2013. augusztus 12-i 2013/638/EU bizottsági határozatnak,
43.
a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat
módosításáról és a 2005/928/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 11-i 2013/752/EU
bizottsági végrehajtási határozatnak,
44.
az Unión belül a műsorgyártáshoz és különleges eseményekhez használt vezeték nélküli hangfrekvenciás
berendezések általi rádióspektrum-használat harmonizált műszaki feltételeiről szóló 2014. szeptember 1-jei
2014/641/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,
45.
a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatásoknak (MCA-szolgáltatások) az Európai
Közösségben való engedélyezéséről szóló 2008. április 7 i 2008/295/EK bizottsági ajánlás 2. és 8. pontjának
való megfelelést szolgálja.
14. §		
E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és
az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 8–10. cikke
szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
15. §		
Ez a rendelet a 7. § (6) bekezdésében, valamint a 2. és 3. mellékletben hivatkozott ERC- és ECC-határozatokon
kívül – a 2010−2025 MHz frekvenciasáv vonatkozó részében nem teljesülő ECC/DEC/(12)01 Határozat kivételével –
a nemzeti frekvenciafelosztás, illetve a frekvenciasávok felhasználási szabályai tekintetében az alábbi határozatok
végrehajtását is szolgálja:
1.
ERC/DEC/(96)06: az ERC 1996. március 7-i határozata a „Határozat a digitális kis hatókörzetű rádió (DSRR)
összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról” című (93)01 ERC-határozat visszavonásáról;
2.
ERC/DEC/(99)16: az ERC 1999. június 1-jei határozata a „Határozat a videoműsor-elosztó rendszerek (MVDS)
bevezetéséhez kijelölendő harmonizált frekvenciasávról” című (96)05 ERC-határozat visszavonásáról;
3.
ERC/DEC/(99)24: az ERC 1999. november 29-i határozata a „Határozat a nagysebességű rádiós helyi hálózatok
(HIPERLAN-ok) bevezetéséhez kijelölendő harmonizált frekvenciasávokról” című (96)03 ERC-határozat
visszavonásáról;
4.
ECC/DEC/(01)01: az ECC 2001. november 15-i határozata a 900 MHz-es sávú analóg CT1 és CT1+ alkalmazások
kivonásáról;
5.
ECC/DEC/(01)02: az ECC 2001. november 15-i határozata a 900 MHz-es sávú digitális CT2 alkalmazások
kivonásáról;
6.
ECC/DEC/(02)02: az ECC 2002. március 15-i határozata a „Határozat a közúti közlekedés telematikai
rendszereinek összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról” című (92)02 ERC-határozat
visszavonásáról;
7.
ECC/DEC/(02)04: az ECC 2002. március 15-i határozata a 40,5−42,5 GHz sávnak a földfelszíni (állandóhelyű
szolgálati/műsorszóró szolgálati) rendszerek, valamint a műholdas állandóhelyű szolgálat és a műholdas
műsorszóró szolgálat (űr–Föld irány) nem koordinált földi állomásai által történő használatáról;
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8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ECC/DEC/(03)03: az ECC 2003. október 17-i határozata a „Határozat a repülőgépes földfelszíni távközlő
rendszerre vonatkozó Schiever Terv kezeléséről” című (97)08 ERC-határozat visszavonásáról;
ECC/DEC/(03)05: az ECC 2003. október 17-i határozata a frekvenciasávok nemzeti felosztási és felhasználási
táblázatainak közzétételéről;
ECC/DEC/(03)06: az ECC 2003. október 17-i határozata a „Határozat a frekvenciasávok nemzeti felosztási
táblázatainak közzétételéről” című (97)01 ERC-határozat visszavonásáról;
ECC/DEC/(04)05: az ECC 2004. március 19-i határozata a különböző típusú rádióberendezések jóváhagyási
szabályainak elfogadásáról szóló (95)02, (96)07, (96)08, (96)09, (96)10, (96)11, (96)12, (96)13, (96)14, (96)15,
(96)16, (96)17, (96)18, (96)19, (96)20, (98)05, (98)06, (98)07, (98)08, (98)09, (98)28, (98)30, (99)04, (99)07,
(99)08, (99)09, (99)10, (99)11, (99)12, (99)13 és (99)14 ERC-határozat visszavonásáról;
ECC/DEC/(05)03: az ECC 2005. március 18-i határozata a „Határozat az európai rádiós személyhívó rendszer
(ERMES) összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról” című ERC/DEC/(94)02 Határozat
visszavonásáról;
ECC/DEC/(06)10: az ECC 2006. december 1-jei határozata az 1980−2010 MHz és a 2170−2200 MHz sávú
állandóhelyű szolgálati és harcászati rádiórelé rendszerekre vonatkozó, a műholdas mozgószolgálati
rendszerek – beleértve a kiegészítő földfelszíni komponenssel kiegészítetteket is – harmonizált
bevezetésének és fejlesztésének elősegítését szolgáló átmeneti rendelkezésekről;
ECC/DEC/(08)02: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(97)06, ERC/DEC/(01)01, ERC/DEC/(01)05,
ERC/DEC/(01)06, ERC/DEC/(01)14 és az ERC/DEC/(01)21 Határozat visszavonásáról;
ECC/DEC/(08)04: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13,
ERC/DEC/(01)15 és az ERC/DEC(01)18 Határozat visszavonásáról;
ECC/DEC/(08)06: az ECC 2008. június 27-i határozata az ERC/DEC/(00)03, ERC/DEC/(00)04 és
az ERC/DEC/(00)05 ERC-határozat visszavonásáról;
ECC/DEC/(08)07: az ECC 2008. június 27-i határozata az ERC/DEC/(98)03, ERC/DEC/(98)17, ERC/DEC/(98)18 és
az ERC/DEC/(98)24 ERC-határozat visszavonásáról;
ECC/DEC/(08)08: az ECC 2008. október 31-i határozata a 880−915/925−960 MHz és az 1710−1785/1805−1880
MHz frekvenciasávban működő hajófedélzeti GSM rendszer harmonizált használatáról;
ECC/DEC/(09)05: az ECC 2009. október 30-i határozata az ERC/DEC/(96)04, ECC/DEC/(04)01 és
az ECC/DEC/(04)02 ERC/ECC-határozat visszavonásáról;
ECC/DEC/(11)05: az ERC/DEC/(01)02, ERC/DEC/(01)03, ERC/DEC/(01)07, ERC/DEC/(01)10 és az ERC/DEC/(01)16
ERC-határozat visszavonása;
ECC/DEC/(13)02: ECC-határozat a (03)02 ECC-határozat visszavonásáról;
ECC/DEC/(14)01: ECC-határozat a (02)07 ECC-határozat visszavonásáról.

16. §		
Hatályát veszti
a)
a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet,
b)
a nem polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 1/2013.
(I. 7.) NMHH rendelet,
c)
a polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 2/2013. (I. 7.)
NMHH rendelet.
		
		

Dr. Karas Monika s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

1–8. melléklet a 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelethez*

* Az NMHH rendelet 1–8. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_15_172_7NMHH.pdf fájlnév alatt található. Az NMHH rendelet ezen
részei jelen Magyar Közlöny 21659-től 22139-ig oldalait képezik.
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 51/2015. (XI. 13.) EMMI rendelete
a muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés
y) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
revízió: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) szerinti muzeális intézményekben (a továbbiakban: intézmény)
a)
a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendeletben
(a továbbiakban: nyilvántartási rendelet) meghatározott alapleltárakban (a továbbiakban:
alapleltárak) nyilvántartott,
b)
alapleltárakban való nyilvántartástól függetlenül a gyűjteményben fellelhető, vagy
c)
a múzeumi letétről szóló 19/2015. (IV. 2.) EMMI rendelet (a továbbiakban: letéti rendelet) alapján
letétként megőrzésre átvett
kulturális javak meglétének és állapotának vizsgálata, az alapleltárak és külön nyilvántartások adataival
való egyeztetése, a muzeológiai információk kiegészítése, javítása, új tudományos eredmények, valamint
a szerzeményezés módjára vonatkozó új adatok rögzítése a nyilvántartási rendeletnek megfelelően
az intézmény által vezetett nyilvántartásban;
2.
gyűjtemény: az intézményekben őrzött, szervesen összetartozó és az alapleltárakban gyűjteményként
nyilvántartott kulturális javak összessége.

2. Revízió
2. §

(1) A revízió célja a vagyon- és tulajdonvédelem, a kulturális javak hitelességének folyamatos fenntartása, és
a tudományos meghatározásuk során feltárt eredmények átvezetése az intézmény által vezetett nyilvántartásban.
A revízió során az intézmény gondoskodik a nemzeti vagyongazdálkodás feladatának a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti megvalósulásáról.
(2) Az intézmény revíziót folytat le:
a)
gyűjteményenként hétévente;
b)
a letéti rendelet alapján letétként megőrzésre átvett kulturális javak esetén a letétbe vételtől számított
háromévente;
c)
a gyűjteményért felelős muzeológus vagy gyűjteménykezelő személyében beállott változás esetén
a gyűjteményre; vagy
d)
eseti jelleggel, a gyűjteményre vagy egyes kulturális javakra kiterjedően
da)
az intézményvezető,
db)
a fenntartó, vagy
dc)
a kulturális javak tulajdonosa vagy tulajdonosi joggyakorlója (a továbbiakban együtt: tulajdonos)
kezdeményezésére.
(3) A (2) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti esetben az intézmény éves munkatervében meg kell határozni
a revízióval érintett gyűjteményeket, a revízióért felelős személyeket és a teljesítési határidőket.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 172. szám

22141

3. §

(1) A revíziót a gyűjteményért felelős muzeológus
a)
egy gyűjtemény- és raktárkezelővel,
b)
egy felsőfokú végzettségű restaurátorral, vagy
c)
a gyűjtemény szakágának megfelelő, további egy muzeológussal
együttesen végzi.
(2) A revízió megtörténtét a nyilvántartási rendelet szerinti szak- és egyéb leltárkönyv (a továbbiakban együtt:
leltárkönyv) „Státusz” rovatában sorszámonként „revízió” jelzéssel és dátummal kell jelezni. Amennyiben egy
tételszámhoz több alszám tartozik, a „revízió” jelzést és a dátumot minden alszámnál fel kell tüntetni.
(3) Ha a revízió során kétséget kizáróan megállapítást nyer, hogy egy tárgy többször szerepel a leltárkönyvben,
a későbbi bejegyzést törölni kell. A törölt leltári számra a fennmaradó leltári szám „Megjegyzés” rovatában hivatkozni
kell.
(4) A revízió során meg kell jelölni, és – nyilvántartásukba vételükig – elkülönítve kell tárolni azokat a kulturális javakat,
amelyek a nyilvántartásban nem szerepelnek vagy csak a nyilvántartási rendelet szerinti gyarapodási naplóban
(a továbbiakban: gyarapodási napló) szerepelnek, de a leltárkönyvi tételekkel nem azonosíthatók.
(5) A revízió lezárását követően a nyilvántartásban nem szereplő vagy csak a gyarapodási naplóban szereplő, és
a leltárkönyvi tételekkel nem azonosítható kulturális javakat a leltárkönyv „Megjegyzés” rovatában rögzített „revíziós
többlet” jelzéssel be kell leltározni.
(6) Azon kulturális javakról, amelyek szerepelnek a leltárkönyvben, de a gyűjteményben nem fellelhetők,
hiányjegyzéket kell összeállítani.

4. §

(1) A revízióról
a)
az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló, és
b)
az a) ponton kívüli, egyéb tulajdonban lévő
kulturális javakra nézve külön-külön jegyzőkönyvet (a továbbiakban: jegyzőkönyv) kell készíteni négy példányban.
(2) A jegyzőkönyvet az 5. § (1) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben, az adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel
kell elkészíteni úgy, hogy azok a kulturális javak kerüljenek egy jegyzőkönyvbe, amelyek tulajdonosa azonos.
(3) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a)
a revízió 2. § (2) bekezdése szerinti jellegét;
b)
a revíziót végző személyek nevét és munkakörét;
c)
a revízió időtartamát;
d)
a revízió helyszínét;
e)
a revízióval érintett gyűjtemény megnevezését, tulajdonosa nevét;
f)
a kulturális javak kezdő és záró leltári számát, darabszámát és tételszámát;
g)
a leltárkönyvben szereplő, de nem fellelhető kulturális javak nyilvántartási adatait, legalább a leltári szám,
a megnevezés, valamint az egyértelmű azonosításra alkalmas leírás feltüntetésével;
h)
a leltárkönyvben többször is szereplő, a leltárkönyvben meghatározottnál alacsonyabb számban fellelhető
kulturális javak nyilvántartási adatait;
i)
a leltárkönyvi törlésre javasolt kulturális javak nyilvántartási adatait a törlésre vonatkozó indokolással ellátva;
j)
az utolsó revízió óta módosított vagy kiegészített leltárkönyvi bejegyzéssel érintett kulturális javak
nyilvántartási adatait; valamint
k)
a gyűjteményben fellelhető, de a leltárkönyvben nem szereplő kulturális javak meghatározását szakleírással.
(4) A jegyzőkönyv a revízió során megvizsgált kulturális javak további felhasználásának, kezelésének meghatározására
vonatkozó javaslatot tartalmazhat, amely irányulhat
a)
a kulturális javak törzsanyagként történő beleltározására;
b)
leltárkönyvi törlésre javasolt kulturális javak esetében
ba)
más intézmény gyűjteményébe való átadására;
bb)
a Kultv. 38. § (2) bekezdése alapján csereanyagként való kezelésére;
bc)
az intézményben vagy más intézményben történő múzeumpedagógiai célú használatra;
bd)
a köznevelésről szóló törvény szerinti köznevelési, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény
szerinti felsőoktatási intézménynek oktatási célra való átadására;
be)
álló- vagy fogyóeszközként, illetve anyagként való, az intézménynél történő felhasználására; vagy
c)
az e rendelet alapján történő selejtezésére (a továbbiakban: selejtezési javaslat).
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(5) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell
a)
a 3. § (6) bekezdése szerinti hiányjegyzéket, valamint
b)
vagyon elleni bűncselekmény vagy annak gyanúja esetén az eljárás megindítását vagy lezárását igazoló
dokumentumot.
(6) A letéti megőrzésre átvett kulturális javak esetében a jegyzőkönyv selejtezési javaslatot nem tartalmazhat.
5. §

(1) A jegyzőkönyvet a revíziót végző személyek és az intézményvezető hitelesíti. A jegyzőkönyvet annak hitelesítésétől
számított 8 napon belül meg kell küldeni jóváhagyás céljából az intézmény fenntartója, és ha nem azonos
a fenntartóval, a jegyzőkönyvben szereplő kulturális javak tulajdonosa részére.
(2) Az intézmény fenntartója és a kulturális javak tulajdonosa
a)
jóváhagyja a jegyzőkönyvet, vagy
b)
a jegyzőkönyvre észrevételeket tehet, amelynek során
ba)
indítványozhatja a jegyzőkönyv módosítását, vagy
bb)
indokolás mellett kérheti a revízió újbóli lefolytatását.
(3) A módosított jegyzőkönyv hitelesítésére és jóváhagyására az (1) és (2) bekezdésében foglaltak irányadók.
Az intézmény fenntartója és a kulturális javak tulajdonosa között felmerülő vitás kérdések lezárásáig a revízió nem
zárható le.
(4) A jóváhagyott jegyzőkönyv egy-egy eredeti példányát az intézmény irattárában és adattárában el kell helyezni.

6. §

(1) Ha a jóváhagyott jegyzőkönyv selejtezési javaslatot nem, de a 4. § (3) bekezdés i) pontja szerinti törlési javaslatot
tartalmaz, az intézmény a nyilvántartási rendelet szerint kezdeményezi a 4. § (3) bekezdés i) pontjában
meghatározott kulturális javak leltárkönyvből való törlésének engedélyezését a kultúráért felelős miniszternél
(a továbbiakban: miniszter).
(2) Az intézmény a miniszterhez benyújtott kérelmében megjelöli a törlést megalapozó okot, és a kérelemhez mellékeli
a jóváhagyott jegyzőkönyv egy eredeti példányát.
(3) Az intézmény a miniszter által kiadott törlési engedélyben foglaltaknak eleget tesz, és arról − a törlési engedély
másolatának csatolása mellett − az intézmény fenntartóját és a tulajdonost írásban tájékoztatja. Állami vagy
helyi önkormányzati fenntartású intézmény esetében a tájékoztatás nem helyettesíti a nemzeti vagyonról szóló
jogszabályokból következő beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését.
(4) A leltárkönyv „Státusz” rovatában sorszámonként fel kell tüntetni a miniszter által kiadott törlési engedély keltét és
számát.

7. §		
Az intézmény a Kultv. szerinti könyvtári dokumentumok revízióját a könyvtárakra vonatkozó jogszabályok alapján
végzi.

3. Selejtezés
8. §

(1) Az intézmény alapleltárában szereplő azon kulturális javakat, amelyek
a)
állagukat tekintve oly mértékben megrongálódtak, hogy restaurálás útján sem menthetők meg,
b)
az egészséget veszélyeztetik, vagy
c)
állományvédelmi szempontból súlyosan veszélyeztetnek más kulturális javakat
selejtezési eljárás lefolytatása után, megsemmisítéssel kell eltávolítani.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén sem selejtezhetők:
a)
azok a kulturális javak, amelyek tudománytörténeti jelentőséggel bírnak,
b)
a természettudományi gyűjtemények típuspéldányai, valamint
c)
a letéti megőrzésre átvett kulturális javak.

9. §

(1) Selejtezési eljárás megindítására a 4. § (3) bekezdés i) pontja alapján, vagy a 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek
fennállásának észlelése esetén kerülhet sor.
(2) A kulturális javak selejtezését legalább három főből álló selejtező bizottság végzi, amelynek tagjait
az intézményvezető esetenként kéri fel akként, hogy a selejtező bizottság tagja
a)
a gyűjteményért felelős muzeológus;
b)
egy, a selejtezésre kijelölt kulturális javak szakágának megfelelő gyűjtőkörrel rendelkező, múzeum besorolású
intézmény vezetője által tagként javasolt, szakirányú végzettségű muzeológus; valamint
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c)
egy felsőfokú végzettségű restaurátor
legyen.
(3) A selejtező bizottság eljárásáról jegyzőkönyv (a továbbiakban: selejtezési jegyzőkönyv) készül, amelyet a tagok által
egymás közül választott jegyzőkönyvvezető állít össze, és a selejtezési bizottság valamennyi tagja ellát aláírásával.
A selejtezési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a)
a selejtezésre kijelölt kulturális javak nyilvántartási adatait és fotódokumentációját;
b)
a selejtezés indokát;
c)
a selejtezésre kijelölt kulturális javak megsemmisítésének módjára, körülményeire vonatkozó részletes
javaslatot; valamint
d)
a selejtező bizottság döntését támogatók és ellenzők számarányát, a kisebbségi vélemény ismertetését.
10. §

(1) A selejtezési jegyzőkönyvet az intézmény a Kultv. 38. § (3) bekezdése alapján jóváhagyás céljából felterjeszti
a miniszterhez. Ha a selejtezésre revízió lefolytatását követően kerül sor, a selejtezési jegyzőkönyvhöz csatolni kell
az 5. § (2) bekezdés a) pontja szerint jóváhagyott jegyzőkönyv egy eredeti példányát.
(2) A selejtezésre kijelölt kulturális javak csak a Kultv. 38. § (3) bekezdése szerinti engedély (a továbbiakban: selejtezési
engedély) megadását követően és az alapján távolíthatók el a gyűjteményből. A selejtezési engedély alapján
a kulturális javak törölhetők a nyilvántartásból azzal, hogy a leltárkönyv „Státusz” rovatában sorszámonként fel kell
tüntetni a selejtezési engedély keltét és számát.
(3) Az intézmény nem adhatja más birtokába vagy tulajdonába a selejtezésre kijelölt vagy selejtezett kulturális javakat.
(4) A selejtezett kulturális javak megsemmisítését a gyűjteményért felelős muzeológusának és az intézmény egy
további muzeológusának személyes felügyelete mellett kell végrehajtani, és az erről felvett jegyzőkönyvet
a selejtezési jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
(5) Az intézmény a selejtezésről – annak végrehajtásától számított 15 napon belül – írásban tájékoztatja a fenntartót
és a tulajdonost, és csatolja a selejtezésről felvett jegyzőkönyv másolati példányát, valamint a selejtezési engedély
másolatát. Állami vagy helyi önkormányzati fenntartású intézmény által őrzött, a nemzeti vagyon körébe tartozó
kulturális javak esetében a tájékoztatás nem helyettesíti a nemzeti vagyonra vonatkozó jogszabályokból következő
beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését.

4. Átmeneti és záró rendelkezések
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
12. §		
A letéti rendelet hatálybalépését megelőzően az intézmény által letéti megőrzésre átvett kulturális javak revízióját
2018. december 31-ig, e revíziót követően pedig a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti rendszerességgel kell
lefolytatni.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1822/2015. (XI. 13.) Korm. határozata
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a szakképzési centrumok és a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal működéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a szakképzési centrumok és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal működéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében 33 586 478 ezer forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter, emberi erőforrások minisztere a fejezetüket érintő
átcsoportosítások tekintetében
Határidő:
2016. június 30.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

XI. Miniszterelnökség
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

Államháztartási
egyedi azonosító
347895

Fejezet
szám

XV.

354406

334484

297102

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

6

K1
K2
K3

7

XX.

XI.

K1
K2
K3
K4

18

K1
K2

32

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Szakképzési Centrumok

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

107 016
65 698
390 564

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 111 700
570 200
3 400 700
240 600

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 024 000
5 676 000

Egyéb működési célú kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

-33 586 478

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név
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1. melléklet az 1822/2015. (XI. 13.) Korm. határozathoz

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító
347895
354406
334484

Fejezet
szám

XV.
XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

6
7
18

T Á M O GAT Á S

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Szakképzési Centrumok
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

563 278
6 323 200
26 700 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I. n.év
33 586 478

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
33 586 478

22145

22146
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

